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বজ্ঞাপন। 

প্রতাপনিংহ উপন্যান পুস্তাকাঁকারে প্রচারিত হইল। 
ইহা প্রথমে সুপ্রতিষ্ঠিত “বান্ধব” পত্রে প্রকাঁশিত হইয়া- 

ছিল। “বান্ধব” বর্তমান উপন্যামের যে পর্যন্ত প্রকাশিত 

হয়, মনে করিরাছিলাম, সেই শ্থলেই গ্রন্থের পরিমমাপ্ডি 
করিয়া দিব। কিন্তু পুন্তুকাকারে মুদ্রণ কালে রিবেচন। 
করির।, দেখিলাম যে, নেই প্লে গ্রন্থের অবনান হইলে যে 

এভিহানিক ব্যাপার বর্তমান গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়, পাঠকের 

অমন্ষে তাহার ূর্ণচিত্র উপস্থাপিত কর! হয় না এবং প্রানঙ্গিক 

উপন্যামও নানা রূপে অনহীন থাকিয়া যায়। এই কল ক্রটি 
পরিহার করিবার অভিগ্রার়ে “বান্ধব” প্রকাশিত অংশের পর 

অধুনা আরও কয়েকটী পরিচ্ছেদ সংযোজিত করিয়া দেওয়া 
হইল । | | | 

যে মহাত্মা মহান্কুচরিত্র অবলঙ্বনে বর্তমান উপন্যাস লিখিত, 

তাহার জীবনী ও কার্যকলাপ যেরূপ অমানুয়ী ব্যাপ৭র-লমূহে 
পরিপূর্ণ তাহার যথোপযুক্ত বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। 
আমার দ্বারা তাহ! যে কথঞ্চিৎ পরিমাণে নি্ধ হইয়াছে, 
এবপ প্রগল্ত বিশ্বানকে আমি ভ্রমেও মনে স্থান দিই না। 

: গ্রচ্ছে প্রসঙ্গত: নানা এতিহানিক ব্যাপারের অবতারণ' করা. 

হইয়াছে এবং তৎসমস্তের সমবায়ে ইহা উপন্যাম না হইয়া 

অনেক শ্থলেই এতিহাপিক গ্রন্থ রূপে পরিণত হইয়াছে 

এরপ গ্রন্থ উপন্যাস-পাঠকের চি্তাকর্ষণে অমর্থ হইবে কি না 



[ ২ |] 

তাহা৷ বুঝিতে পারিতেছি না । বল! বাহুল্য, ভারত-হিতৈষী 
মহাত্মা! উড প্রণীত ০5 নামক অপুর্ব গ্রন্থই আমার প্রধান 

অবলম্বন | ৰ 

সম্প্রতি আমার শরীর যেরূপ অবসন্ন ও রুগ্ন, তাহাতে এরূপ 

অবস্থায় গ্রন্থ প্রচারে উদ্যোগী হওয়া আমার পক্ষে সর্কাথা অস- 

স্তব.। তথাপি আরন্ধ কার্য অর্ধ সমাপিত রাখিতে নিতান্ত অনিচ্ছ। 
হেতু ইহা এই অবস্থাতেই পুস্তকাকারে প্রচারিত হইলল। 'শিরঃ- 
পীড়ায় ও অন্য নান! রোগে শরীর যেরূপ কাতর, তাহাতে একটা 
প্তিমাত্রও লিখিতে বিজাতীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয় । সে যন্ত্রণ। 
উপেক্ষা করিয়াও শেষ কয়েক পরিচ্ছদের বহুল অংশ লিখিত 'হই- 
য়াছে। যাহা লিখিত হইয়াছে তাহ! ছিতীরবার পাঠ করিতেও 
পারি নাই এবং প্রুফ সীটও স্বয়ং দেখি নাই । এরূপ কাতর 'অব- 

্থায় বাহ! লিখিত ও প্রচারিত হইল, তাহাতে রাশি রাশি হীনতা! 

পরিলক্ষিত হইবার সম্ভাবনা । পাঠকগ্নণ আমার অবস্থা, বিবে- 

চনায় আমাকে ক্ষমা করিবেন, ইহার আমার ভরসা | ইতি 

₹ুভন সংস্কৃত যন্ত্র! ] 
দামোদর শর্শা। 

লিকাতা। বেশাধ। ১১৯১ | 
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প্রথম পরিচ্ছেদ। : 

৩৬০০০ 

শত্র না মিন? 

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রর সয়ে মিবারের অন্তর্গত উদয়পুর নগর 
সন্ধিহিত শৈল-শিরে একজন অশ্বারোহী যুবক ভ্রমণ করিতেছেন দুষ্ট 
হুইল। দেস্থান তংকালে যারপরনাই তয়-সন্ক্ুল হইলেও নিতান্ত 
অপ্রীতিকর নে । চতুর্দিকে অর্ধলীশৈল-মালা, মেঘের পর মেঘ 

্-তৎপরে আবার মেঘ--এবংবিধ পরম্পরাগত মেঘমালা র ন্যায় 

শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র কষুপ্র নির্বরিণী শৈলাঙ্গ 
বিখোঁত করিয়া কুলু কুলু শব্দে প্রধাবিত হইতেছে। কোথাও বা 
একটি প্রকাণ্ড তিস্তিড়ী বৃক্ষ স্বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা-সহ দণ্ডায়মান 
আছে; দুর হইতে তাঙ্বাও যেন পর্ত-চুড়া বলিয়! ভ্রম হই- 
তেছে। স্থানে স্থানে ছূর্ভেছ্য অরণ্য । বৃষ্ষ-পত্রের শা শা শব্দ, 
নিঝরিণীর কুলু কুলু ধনি, বিল্লীর অবিশ্রীন্ত চীৎকার, অর্বপৃদা* 

ঘাত-জনিত অত্যুচ্চ শব্দ, দলিত শুক্ষপত্রের মর্্ঘর ধনি জকি 
সমবেভ হইয়া তথায় মনোষ্থর এঁকতান সমুৎপাদন করিতেছে । 



৪ প্রতাপলিংহ। 

255 স্পাসলাস্টিস্লিস্পিসিপাসি সিল চা্বাি 

নীরে, শিরি-ও -প্রাস্তরে, সৌধ-শিখরে প্রতিবিষিত হইয় জল স্তবৎ 
প্রতীত হইতেছে । এইরূপ সময়ে অমরসিংহ্ নাঁথদ্বার নগর সন্গি- 

ধানে বুনাস্ নদী-তীরে পাষাণখণ্ডে উপবেশন করিয়া, ভুত ভবি- 

য্যং ভাবনায় নিবি হইলেন। 

রাত্রি আরও এক ঘণ্টা অভিবাহ্ত হইল | উষার স্বভাব- 
শীতল বায়ু নদী-নীর সংস্পর্শছেতু সম্িক শীতল হইয়া! অমর- 
সিংছের গাত্র স্পর্শ করিতে লার্গিল। তিনি সেই শিলাখণ্ডের 

উপর নিদ্রিত হুইয়! পড়িলেন। তাছার প্রভুভক্ত অশ্ব সম্নিছিত 
প্রান্তরে স্বীয় আহার্ধ্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল। 

-২৫২-৪৮ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 

পরত 

রণরঙ্গিণী | 

ঘোর পরিশ্রম জনিত ক্রেশে অমরসিংহ গভীর নিভ্রাচ্ছন্ত্র হই- 

লেন? দেখিতে দেখিতে পুর্ববাকাশের নিষ্ব ভাগে হুরধ্যদেবের প্রাতিবিদ্ব 

.প্রকটিত হইল। প্রাতিঃকাল সম্ুপস্থিত প্রায়। এমন সময়ে সহসা 
অমরসিংহ জাগরিত হুইলেন। তিনি নিদ্্রীভঙ্গ সহকারে দেখি- 

লেন চমৎকার !--একটি পরম] সুন্দরী কিশোরী কামিনী কোন 

লতিকাগ্র স্বীয় স্ুকোমল হস্তে দলিত করিয়া তাহার রস 

ভীঁহার ক্ষত-মুখে বীরে বীরে প্রদান করিতেছে । অমরসিংহ বিল্মিভ। 



প্রতাপলিংহ। ৫ 

পলীিলিলাসলীস্পাস্পাসপিসপাস্পিসিপাপিস্পিস্পিস্পাস্পিসপাস্পিন্পাস্পাস্পাস্পিসপাস্পিস্পিস্পিস্পিন্পাস্পাস্পি পিসি পাপাম্পীসাস্পিসিপাস্পিস্পাটিশ্পাাসিপাস্পিসিপিসিলাস্পিসিসিপাস্পানিতস্পাসিপাসিিসপিস্পা পাস ১ পিসপানিপাসটিপাসিপাসি 

অবাক এবং মোহিত ! আরও বিস্ময়ের কারণ কিশোরীর 

যোত্বুবরেশ ! সুন্দরী অমরনিংহের নিদ্রাভঙ্গ দেখিয়া নিতান্ত 

লজ্জা ও সক্কোচ সহকারে অবনতমস্তকে দস্তে . রসনা কাটিয়া 
দুই পদ সরিয়! দাড়াইলেন এবং কিয়ংকান্প পরে কহিলেন, 

“রাজপুত্র ! আপনি আমার ব্যবছাঁরে চমতকৃত হইভেছেন ? 
বীরের দেবা করা আমার স্বভাব ;--আপনি রাজপুত-কুলের 

ভুষণ, রাজপুতজাতির লুপ্তপ্রায় আশার আধার ।”' 

রাজপুত্র অমরসিংহ আরও চমতরুত হুইলেন। রমণীর 

পরঘরমণীয় সৌন্দর্য্য, বাক্যকথন সময়ে তাহার মনোহর ভাব, 
এবং কামিনীর-বিশেষতঃ চতুর্দশবর্ষীয়া কমনীয়! কামিনীর 
মুখে এবংবিধ কথ শ্রবণ করিয়া তিনি মোহিত হইলেন | তী- 

হার যনে আশার সঞ্চার হইল। ভাবিষ্ভলন--“কে বলে রাজপুত 
জাতির অধঃপতন হইয়াছে? সুন্দরী পুনরায় কছিলেন,_- 

“যুবরাজ! আমি এক্ষণে প্রাস্থান করি ।' র 

যুবরাজ অমরসিংহ এতক্ষণ অবাকৃ হুইয়। ছিলেন? এক্ষণে 

তাহার কথনোপফোশী ক্ষমতা! হইল । তিনি কহিলেন, 

“বীরসুন্দরি! আমি তোমার মোহিনী প্রকৃতি সন্দর্শনে 

বিমোহিত হইতেছি। আমি যদিও তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা 

করিতে সাহসী নহি, তথাপি তোমার সৌন্দর্য্য প্রভৃতি 
সাক্ষ্য দিতেছে যে, তুমি রাজবারার কোন মহ্থা বংশসম্ভুতা । 

তুমি কিরূপে রাত্রিশেষে এ বিজন প্রদেশে আসিলে ? 

নবীনা লঙ্জাসহ কহিলেন, 

“এরূপ বিজনপ্রদেশে আমার আগমন অন্তায় বলিয়া 

কি যুবরাজ বিরক্ত হইতেছেন ?” ০ 

.অযরসিংহ ব্যস্ততাসহ কহিলেন” ১২০ আনি 



ণ গতাপসিংহ 

না সুন্দরি, ভাহা নথে। মনে ৷ করিবে না যে, » আমি 

ইছার উত্তর ন! পাইলে অনস্ুট হুইব। উত্তর না দিলেও 

তোমার ব্যবহারে যে অপার আনন্দ জন্মিয়াছে, তাহার 

কণিকাও অপচিত হইবে না ।” 

জুন্দরী কহিলেন, 
“রাজপুন্র ! আপনি যাহা জিজ্ঞাপিলেন, তাছা ব্যক্ত 'করাই 

আমার উদ্দেশ্য । আপনি রাজপুত-কুল-প্রদীপ-_আপনি কাহা- 

রও নিকট অপরিচিত নহেন। কিন্তু আমি আপনার নিকট 
সম্পুর্ণ অপরিচিতা। প্রথম সাক্ষাতেই পুকষের সহিত আলাপ 

করা কুলকািনীর পক্ষে ভাল কথা নছে।” রাজপুত্র বাধা দিয়া 
বলিলেন,_ 

“মে আশঙ্ক! করিওনা। যাহার চিত্ত নিয়ত উচ্চচিন্তায় 
নিবি, তাহীর পক্ষে কিছুই দৌষের কথা হইতে পারে না।» 

কিশোরী ক্ষণকাল চিন্তার পর কহিলেন, 

“আপনার পিশাচ-স্বভাব পিভৃব্য,_ফুবরাজ ! বিরক্ত হইবেন 

মা, আপনার পিশাচ-স্বভাব পিতৃব্য সুক্তসিংহ আকবরের 

প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি অধিকতর অনু গ্রহলাত 
বাসনায় ছুরাচাঁর সাম্্রাট_ সমীপে প্রতিজ্ঞ করিয়াছে যে, পঞ্চবিংশ 
ক্ষ সৈনিক সঙ্গে লইয়। মিবারের অরণ্য মধ্যে অবস্থান করিৰে 
এবং স্থুযোগমতে একে একে আপনাদিশকে বিনষ্ট করিবে” 

রাজপুত্র উঠিয়া দাড়াইলেন) তাহার চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইল | 
কহিলেন,_- 

“এ সকল সংবাদ তোমায় কে জাঁনাইল 1?” 

_ এিনুন্ যুবরাজ! কল্য ঝ্াত্রিতে প্রীত্মাভিশয্য হেতু ঞ 
লিকার উপরে বসিয়া: বায়ুসেবন করিতেছিলাম। দেখিতে 
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পাইলাম অর্ধলী পর্বতোপরি এক স্থানে আলোক জবলিতেছে। 
কৌতুহল স্ দেখিতে দেখিতে বোধ হুইল অগ্মিসমীপে কতক- 
গুলি মন্ুয্যু বিচরণ করিতেছে । ভাবিলাম রাত্রিকাল, অরণ্য 
স্থল-- শত্রু ভিন্ন কে তথায় ভ্রমণ করিবে? আমি সেই দিকে 
দৌঁড়িলাম । রাজপুত্র ! আমাকে কুলকামিনী বলিয়। অবজ্ঞা 
করিবেন না, রমণী-দেহ অনর্থক বলিয়! মনে করিবেন না । আমি 
এই হস্তে ধনু ধারণ করিয়া! শত শক্র বিমুখ করিতে পারি, বর্ধা- 
ফলক-সাহায্যে শত যবন বিনষ্ট করিতে পারি, অসির আঘাতে 
যথে স্রেচ্ছ নিপাত করিতে পারি। আর যুবরাজ! আর আমি 
অবিচলিত চিত্তে শত্র-বধ-নিরতা থাকিয়া রণতুমে প্রাণত্যাগ 
করিতে পারি |” 

বলিতে বলিতে বালিকার লোচনযুগগল ধেন বর্ধিত ₹ইল। 
রাজপুভ্র আনন্দে উচ্ছবলিত হইয়। উঠিলেন। ভাবিলেন--এএ 
রমণীর দ্বার! নিশ্চয়ই রাজবারা উপকৃত হইবে । বীরবালা দক্ষিণ হত 
বিস্তৃত করিয়া কহিতে লাগিলেন, - 

“নিকাটস্থ কোন স্থানই আমার অপরিচিত নহে । জ্ঞানোদয় 
হইতে অন্য পর্য্যত্ত সন্নিহিত অরণ্য ও গিরিশিখরে আষি ইচ্ছ 
মতে পরিভ্রমণ করিতে পাইয়াছি। সুতরাং উদ্দেশ্য স্থানে উপ- 
স্থিত হইতে আমার বিলম্ব হইল না । অন্তরাল হইতে শক্রেগণের 
সমস্ত করথাবার্ডী শ্রবণ করিলাম । আমি একাকিনী--শক্র পঞ্চ- 
বিংশজন। ঘোর উংক্ঠার সহিত কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাষ। 
এমন সময় অর্খ-পদ-ধ্বনি হওয়াতে স্থুক্তিংহ একজন টৈনিককে 
আজ্ঞা দিল, “দেখিয়া আইস অশ্বারোহী কে ? সৈনিক বনুবিলক্্ে 
আনিয়া কহিল,_“বোধ হয় অর্থীরোহী একজন যোদ্ধা । লে 
অস্বীরোহী--আপনি। ন্ক্তসিংহের আজ্ঞাক্রমে একজন অশ্বারোহী _ 
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ছি সিিস্পিন সপস্লি পপাসিসটিসিলা সিপরিমপসিপিসপ ১০ সিটি সিসি সিস্পিস্পস্পি সপসিপ সস? উদাস সিকি সিপিস্পাস্টি আপস্পিন্পিসরস্পাসিলস্টী সা সি 

আপনাকে বিনাশ করিবার নিষিত ধাবমান হইল, আমিও ভাঙার | 
অনুসরণ করিলাম । ভাহার পর যাহা ঘটিল তাহা রাজপুত্রের 

অগোচর নাই ।” | 

রাজপুত্র কছিলেনঃ_- 

“তোমাকে কি বলিব, কি বলিয়া ডোমার প্রশংসা করিব, 

তাহা আমি বুঝিতে পাঁরিতেছি না । যদি সাহস দেও তাহা হইলে 

একটি কথ। জিজ্ঞাসা! করি ।” | 

কিশোরী অবনতমস্তকে ঈষং হাস্য সহকারে কহিলেন, 

“যুবরাজ! আমার এতাদৃশ প্রগল্ভতা অপরাধের তিরস্কারের 

জন্য কি এমন সম্ভাষণ করিতেছেন? আমি সাহস দিলে আপনি 

আমাকে কথ! জিজ্ঞ।স করিবেন, এভদপেক্ষা আমাকে তিরস্কার 

করিবার অধিকতর স্ুপায় আর দেখিতেছি না।” 

যুবরাজ কহিলেন” 

“মে কি কথা? তোমাকে তিরস্কীর,আমি ভ্রমেও ভাছা 

ভাবি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তুমি পুরস্্রী--যবন- 

বধে তোমার এত আনন্দ কেন?” 

কিশোরী কিয়ংকাঁল মস্তক অবনভ করিয়া চিন্তা করিলেন; 

পরে বলিলেন” 

_ শ্পুবরাজ ! যবনবধে আমার আনন্দ কেন জিজ্ঞাসা করি- 

তেছেন? যবনবধে আমার আনন্দ হইবে না কেন? যাহারা 

যিবারের, যাহারা রাজপুতজাতির, যাহার] সমস্ত ভারতের প্রবল 

শত্রু, তাহীরা কি আমার শক্র নহে? রাজপুত্র! আমি কি 
মিরারের, রাজপুতজাতির, ভারতের কেছই নহি? আমি পুরস্্রী 

বণিয়। অত্যাচারীর অত্যাচার কি আমার হৃদয়ে আঘাত করে 
না? আর যুবরাজ! পুরজ্্রীরা কি মানব-মমাজের অংশিনী 
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নহে? তাহাদের দেহ কি রক্তমাংসে গঠিত নহে? ভবে 
তাহাদের শক্র-নিপাঁতে প্রবৃত্তি হইবে না কেন? দেখুন যুব- 

রাজ! আমরা মুসলমান জাতির কি অনিষ্ট করিয়াছি? 
ধন-ধান্ত-স্থুখ-পুর্ণ ভারত কবে কাহার কি অনিষ করিয়াছে? 
জগনম্মীন্ত রাজপুত জাতি তাহাদের কি ক্ষতি করিয়াছে? তবে 
কেন ঢুরা্চারেরা অনর্থক লোভের বশবর্তী হইয়া আমাদের 
বিমল সুখ-সলিলে গরল ঢালিয়া দিতেছে? কেন তাঁহারা 

আমাদের সৌভাগ্য-শিরে অশনি-ক্ষেপ করিতেছে? যুবরাজ ! 
কাহাদের দৌরাত্ম্য এই মিবার জনশূন্য মকতুষির ন্যায় হই- 
য়্াছে? কাহাদের দৌরাস্ত্যে অগ্ত চিরস্খী রাজপুত-শিশু 
অম্নাভাবে আর্তনাদ করিতেছে? কাছাদের ভয়ে জগদ্বিখ্যাত 

রাজপৃতাঙ্গনাগণ পরম স্পৃহণীয় সতীত্বরত্ব সংরক্ষণার্থ ব্যতিব্যস্ত 
হইয়াছে? ছুরাচার, ধর্ম্জ্ঞানহীন, যবনদস্থ্যুরাই কি এই সমস্ত 

অশুভের মুল নহে? রাজপুত্র ! সেই মহাশক্রর বিনাশ-সাধনে 

আমার আনন্দ কেন জিজ্ঞাসিতেছেন 1? 
অমরসিংহ কিছু অপ্রতিভ হইলেন। ভাবিলেন, “হৃদয়ের 

এতদুর উদারতা আমারও নাই ; তথাপি এই কুমারী এখনও 

বালিকা বলিলেই হয়! না জানি আর ছুই চারি বৎসর পরে, 

আমার মত বয়সে উপস্থিত হইলে, এই কাঁমিনী কি অসাধারণ 
ক্ষমতাশীলিনী হইবে। এত রূপ, এত গুণ একাধারে থাকিতে 

পারে তাহা আমি জানিতাম না। প্রকাশ্যে কহিলেন”. 
“রাঁজপুত-রযণী-কুল-কমলিনি | আমি তোমার কথা শুনিয়া! 

উদ্মত্তপ্রায় হুইয়। উঠিয়াছি। ভরসা! করি যবন-যুদ্ধে তোমায় 

অগ্রণী দেখিব।” রমণী করযোঁড়ে কহিলেম,_- 
“রাজপুত্রের আশীর্ব্বাদ।” 



ত5 শ্রভাপনিংহা 
হাসিনা সস ৩ ৭ পাস্পাস স্পা সাসিা্ট আিপিস্িস্ পনি সপ সিসি সাাতিত পর্থিল দত তত সিসি সিসি টি উপ সসিত টিপি রি সা ছি ঘোলা 

| (“অতপর কোথায় তোমার সাক্ষাৎ গাইব? দর 

'একটু ভাবনার পর বলিলেন” | 

“সাক্ষাং_লাক্ষাতের কথা সময়াস্তরে বলিব? 

“তোষার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করিতে আপত্তি আছে 
কি 1৮. 

রমণী যেন কিছু উৎকণ্ঠিতা হইলেন বলিলেন, 

“দন্িহিত নাথঘ্বার নগরে আমার পিত্রীলয়। আর পরি- 
চয়, উপযোগী সময় উপস্থিত হইলে বলিব ।” | 

এমন সময়ে অদূরে অধ-পদ-ধনি শুনিয়া উভয়ে সোৎস্বুকে 
সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমরমিংহ কহিলেন,__ 

“্থীয় জয়পাল দিংহের পুজ প্রিয় সুহাং রতনসিংহ 
আসিতেছেন।” 
_ ত্ণী ব্যস্ততা সহ বলিলেন,_ 

“যুবরাজ! আমি প্রস্থান করি। এ ্াদিনীর প্রগল্ভতা 
ও অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন ।” 
এই বলিতে বলিতে নবীনা প্রস্থান করিলেন। অযরসিং 

নেই দিকে লক্ষ্য করিয়া! রছিলেন। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

অসি--ন! প্রেম? 

যখন রতনসিংহ তথায় উপস্থিত হইলেন, তখনও অমরসসিংহ 
যে দিকে বীরনারী গ্রমন করিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ 

করিয়া রছিলেন। রতনমিংহ অর্খ হইতে অবতরণ করিয়। অম- 

রের মীপস্থথব হইলেন এবং তীছার স্কান্ধে হস্তার্পণ করিয়! 

কহিলেন”. 
“আ্রাতঃ। যুদ্ধ বিগ্রহ ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি কি 

'জন্দর্শন-সুখে পরিলিপ্ত হইলে?” 
অমরনিংহ লঞ্ঞজিত ভাবে কহিলেন,__ 7 
“তাহা কি তোমার বিশ্বীস হয়? তুমিয়াহাকে যুবভী মনে 

করিতেছ, সে একটি বালিকামাত্র। আইস, এই স্থানে উপবেশন 
করিয়া! যে কাহিনী বলি তাহা শ্রবণ কর? শুনিলে তুমি বিল্ময়া- 
বিষ হইবে, এবং নির্মিমেষ-লোচনে তীহার পরিগৃহীভ পন্থা? 

অবলোকন করিবে, বা সমস্ত রাত্রি তাহারই আলোচনায় আডি- 

বাছিত করিবে” 

রতনসিংহ হাস্য কহিলেন, 

“রহস্য যাউক-ব্যাপার কি বল দেখি ।, | 
অমরসিংহ একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। রভন্ব- 

সিংহ সমস্ত অবগত হইয়া প্রত্যুত যৎপরোনাস্তি বিশ্ময়াবিউ 



$ প্রতাঁপনিংহ। 
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হইলেন। উভয়ে বনুক্ষণ সেই সুন্দরীর বিষয় অ.লে:চন: করি- 

লেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । তখন রতর্ণ- 

সিংহ কহিলেন, 

“এরূপ স্থানে আর অধিকক্ষণ থাকা বিহিত মছে। সুক্তমিংহ 

অন্তরালে থাকিয়া সর্বদা আমাদের বিনাশ-সাধনে চে্টিত রছি- 
য়াছে। এরূপ অবস্থায় অসাবধানে থাকা ভাল নয়। চল 
এখান হইতে প্রস্থান করি ।৮ 

অমরসিংহ অর্শ আনয়ন করিলেন এবং রতনসিংহকে 

কছিলেন,-_- | 
“তুমি এখন কোথা হইতে আনিতেছ, কোথায় বা যাইবে?” 

রতনসিংহ কছিলেন,--- 

“আমি কমলমর হইতে আনিতেছি, সম্প্রতি রাজনগর যাইব । 

পুজ্যপাদ মহারাণার আজ্ঞা__রাজনগরের সামস্তকে সর্বদা প্রস্তত 
থাকিতে হুইবে। সত্বর যুধী সম্ভাবনা,-প্রতিক্ষণে বিপদ । 

সাঁমস্তের সহিত এই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিবার ভার আমার 

উপর অর্পিত হুইয়াছে। তুমি ষে কার্ষ্যে শিয়াছিলে তাহার 

'কি হইল ?” 
সফল ।” 

«অনেক ভরসা হইল ।৮ 

উভয়ে অশ্বীরোহছণ করিলেন । অমরসিংহ বিদায় হুইয়া 

অর্শথচালন। করিবেন, এমন সময় রতনসিংহ কহিলেন,-.. 

“শুন অমর ! পথ শত্র-সমাচ্ছন্ন। আমি বলি তুমি একাকী 

যাইওনা। আইন, উভয়ে রাজনগর ' যাই--আবার একসঙ্গে 

ফিরিব |” 

_.- অমরনিংঘ হালিয়া বলিলেন, 

পে ্টলাি 
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«তোমার বুঝি ভয় লাগিয়াছে? 

রতনসিংহ উত্তর না দিয়া স্বীয় অসি দেখাইলেন। আর 

বাক্য-ব্যয় না করিয়া উভয়ে স্বতন্তরদিকে প্রস্থান করিলেন । এই 

অবকাশে এই যুবকদ্বয়ের সংক্ষেপ পরিচয় আমরা পাঠক মহাশয় 
দিগকে জানাইতে ইচ্ছা করি। অমরসিংহ মিবারের তদানীন্তন 
মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র। তাহার বয়স অষ্টাদশবর্ধের 
অধিক নছ্ছে। এই অপ্প বয়সেই তিনি যোদ্ৃত, পাণ্ডিত্য, বিনয় 

শিষ্টাচার প্রভৃতি সদৃগুণ-হেতু সর্বত্র সমাদৃত । 
রতনসিংহ প্রথিত্তনামা! বেড্নোর-রাঁজ স্বশীর্য় জয়মললিংহের 

পুত্র। জয়মলসিংহের বীরত্ব, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সদৃণ্ডণের 
সীমা ছিল না। বাদশাহ আকবর স্বয়ং তীহার গ্রাশংসা লিপি- 
বন্ধ করিয়াছেন। রভনের নিতান্ত বাঁল্যাবস্থায়ী জয়মলসিংহ্কের 

কাল প্রাপ্তি হয়। খৃঙ্যু সময়ে তিনি পুত্রকে স্বীয় অধিনায়ক মস্থা- 

রাণার হস্তে সমর্পণ করেন, এবং তাছার প্রতি অনুর্রহ রাখিতে 
অনুরোধ করিয়া ষাঁন। যহ্থারাণা রতনসিংহকে পুত্রবৎ যত্্ে 

লালন পালন ও যথাবিধানে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন । 

রতন ও অধর প্রায় সমবয়স্ক। তীঁহারা একত্রে লালিত, 

পালিত ও বর্ধিত, স্ৃতরাং তাহাদের পরস্পর অভিশয় সৌধার্দ 
ছিল। রতনসিংহকে অনেকেই মহারাণার পুত বলিয়। জানিত। 

পান্টি পপ আপ সপিস্পি সস সস সস উপ পাল 



দিছি লাস সিসি লাস সিএ ঘি পালি সিসির পিপি 

| চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 

্ রঃ ল ০ : ০০০৩১ ঈ 

ধঁতিহাজিক কথ? | 

আমর! এক্ষণে এই আধ্যায়িকা সংক্রান্ত এঁডিহাপিক বিব- 
ধরণের সার মন্ব অতি সংক্ষেপে লিপিবর্ধী করিব ইচ্ছা করিতেছি। 

কোন কোন পাঠক উপন্যাস অথবা তদ্বৎ কৌতৃহলোদ্দীপক 
পুস্তকমধ্যে কিয়দংশ নীরদ এঁভিহীসিক বিবরণ ও শ্রেণীবদ্ধ 
এবং পরম্পরাগত ঘটনানিচয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিতে নিতান্ত 

অনিচ্ছা প্রকশি করেন এবং দুর্ভাগ! গ্রন্থকারকেও অনর্থক 

গওলাষ্টিত করেন। এ সকল অন্থৃবিধা ও অপয়ান।সঙ্থা করি- 

যাও আমরা অভঃপর এই ছুঙবার্সে প্রবৃত্ত হইতেছি। অনেকেই 
হয়ত, আমরা এক্ষণে যে দুই একটি কথা বল্লিব ইচ্ছা করি- 
ডেছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। ছারা অনায়াসে 
এ পরিচ্ছেদ ত্যাগ করিতে পারেন। ষাহারা এ সকল কথা 
জানেন নাঃ তীহাদ্দের অমীপে আমাদের সবিনয়ে অনুরোধ এই 

যে, যংপরোনাস্তি নীরস হইলেও, স্বদেশের ইতিহাসের মমতায় 

একবার এই কয় পৃষ্ঠার উপর নয়নপাত করিলে বিশেষ ক্ষতি 

হইবে ন1। | 

 ছুরদন্ত যবনদিগের প্রতাপের নিকট একে একে ভারতের 
সমস্ত রাজবর্গ ক্রমশ? পরাজিত হইয়া. চির-গোরব-শৃন্য হইতে 



চিনির ঙ£ 

কপার শিক্ষিত সা সি রাস ৭ 

শািজেদ। : বখন স্মুবিচ্ষণ নল আকবর দিষ্লীর সিংহাসনে 
সমাসীন, ষে সময়ে হিন্দ্ুজাতির ভরসা! স্বরূপ রাজপুত রাজ- 

শ্বণের অধিকাংশই ক্রমে ক্রমে মোগলদিগের আশ্রয় গ্রহণ 

করিয়া অধীনত স্বীকার করিলেন। কেহ বা বিবাহ-বন্ধানে 
কেহ বা সন্ধি-সুত্রে, কেহ বা অনুগ্রহপাশে বন্ধ হইয়া ষবন- 
দিশের ঘোর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন । বাহার 
এইরূপে জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হুইয়! বলবান্তের আশ্রয়ে ধন- 

প্রাণ রক্ষা করেন, তন্মধ্যে অশ্বরদেশাধিপ মহারাজ মানসিংহ, 

বিকানীরের কুমার পৃথ্রাজ ও মিবারের স্থক্তলিংছের সহিত 
বঙ্ষযমাণ আধ্যায়িকাঁর কিঞ্চিং সংঅআব আছে। রাজপুত-শ্রেষ্ঠ 
মিবারেশ্বরগণ অমেও কদাপি যবনের নিকট হীনতা স্বীকার করেম 

মাই।. রাজ্য যায় যাঁউক, ধনসম্পন্তি যায় যাক, প্রাণ যাঁয় 
যাঁউক, তথাপি কাহার ও-_বিশেষতঃ ভারতের চিরশক্র শ্লেচ্ছ 
যবনের-দাসত্ব স্বীকার করিয়! পবিভ্র ইক্ষাকুবংশ সভ্ভূত রাজ- 
পুতকুলে কলঙ্ক অর্পণ করিব না, বাপ্পা রাওলের বীর্ধ্যবস্ত সতেজ 
বংশধরগণ এই গর্ষে গর্ষিভ ছিলেন। এই গর্ব হেতু তাহাদের 

অপরিমেয় ক্লেশ সঙ্থ করিতে হুইয়।ছে, শোণিত দিয়! সমর-ক্ষেত্র 

ভানাইতে হইয়াছে, তথাপি কদাপি তীহাদিখের তা বিচলিত বা 
চিত্তের পরিবর্তন হয় নাই। 

মিবারেশ্বর যহারাঁণা উদয়সিংহের সময় রাজধানী চিতোর 
নগর সঞাট আকবরের হস্তগত হয়। চিতোর রকষার্থ যুদ্ধে 
রাজপুত বীরগণ ও রাজপুত রমণীমণ্ডলী যে অসাধারণ বীরত্ব 

ও স্বদেশানুরাগ প্রকাশ করেন, তাহার তুলনা বোধ হয় অন্য 

কেন জাতির ইতিহাস মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা 
পাঠকগণকে ইতিহাস হইতে দেই অসাধারণ ঘটনার বিবরণ 
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অধ্যয়ন করিয়। হৃদয়কে ্ু করিতে বার বার অনুরোধ 

কুরি।* উদয়সিংহ প্রকৃত প্রস্তাবে স্থ্দক্ষ পতি ছিলেন ন1। 

আলম্তয, শিখিলতা ও ভোর্ধ-স্ুখোম্মত্তত। তাহার স্বভাবের অন- 

পনেয় কলঙ্ক ছিল। এই জন্যই তীহ্ছার সময়ে ধন-জন-সহায়-শুন্ 

অধঃপতিত মিবারের সম্পুর্ণ অধঃপতন সঙ্ঘটিত হয়। 
উদয়সিংহ রাজধানীহীন হইয়া রাজপিপ্পুলী নামক স্থানের 

ছূ্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ ররেন। চিতোর-ভ্র$ হুইবার পূর্বের 
ভিনি 'গৈরব নামক, পর্বতের উপত্যকা! সমীপে “উদয়সাগবর” 
নামক এক হ্রদ খনন করিয়াছিলেন। অধুনা তিনি তংসমীপে 

একটি ক্ষত হয নির্মাণ করিলেন ও গিরিসম্িছিত সমস্ত ভূভাগ 
অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করিলেন । অবিলম্বে ধনবান্ প্রজাবর্ 
এই স্থানে সেধমাল! নির্াণ করিতে লাগিল। এইরূপে স্বৃবি- 
খ্যাত উদরপুর নগর ভৃষ্ট হুইল। 

সংবৎ ১৬২৮ অব উদয়সিংহের জীব-লীল! সমাগত হইল। 
গ্রতাপমিংহ সেই রাজ্যশুন্য, সম্পত্তি-শুন্যঃ শুন্ত-রাজোপাধির 

উত্তরাধিকারী হুইলেন। কিন্তু প্রতাপসিংহ ধন-জন-শুন্য সিংহা- 
সনে উপবিষ্ট হইলেন বলিয়া তাহার হৃদয় মুহুর্তেকের জন্যও 
শুন্য হয় নাই। ভারত হিন্ুশাসনাধীনে সংস্থাপিত করিব, চিতোর 

নগরে পুনরায় ভুর্য্যবংশীয়দিগের জয়-ধজ1 প্রোথিত করিব এই 

আশায় উন্মত্ত হুইয়। বীরবর প্রতাপসিংহ জীবন-তরণীকে দাকণ 
বিপদ-সঙ্কুল সাগরে ভাসাইয়৷ দিলেন। 
_. প্রতাপনিংহের হাদয়ের অত্যুচ্চ ভাব বিবরিত করা অসাধ্য ; 

৪4০8888 কঠিন, প্রকাশ করা সর্ব! অসম্ভব | 
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প্রভাপমিংছ। এ 

চিভোরের মায়া প্রভাপের মনে এতই বলবতী ছিল যে, তিনি 
চিতোরের ছুর্দশা স্মরণ করিয়া, বিরলে বসিয়া, অবিরল অশ্ঞ- 

ধারা বিসর্জন করিতেন। বাদশাহ চিতোর অধিকার করিয়া 
তাহার নিকপম শোভা! জমস্ত বিধংসিত করিয়াছিলেন। রাজপুত 

কবিগণ (চারণ) চিতোরের এই অবস্থা নিরাভরণা বিধবা পেধর- 

নারীর দশার সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ এই 
চিন্তায় এতাদৃশ উন্মনা ও কাতর ছিলেন যে, যতদিন চিতোরের 
এই দাকণ ছুর্দশা অপনোদিত না হয়, ততদিন তিনি ও ডাঁহার 
উত্তরাধিকারিবর্গ সমস্ত ভোগবিলাস হইতে বঞ্চিত রহিবেন, এই 
নিয়ম করিয়ছিলেন। তাহার বাসনান্ুসারে তিনি ও তীহার স্বজনগণ 

স্বর্ণরোপ্য-নির্িতি ভোজনপাত্রের পরিবর্তে বৃক্ষপত্রে (পাতারি) 
আহার করিতেন, স্থুকোমল শষ্যার পরিবর্তে তৃণ-শষ্যায় শয়ন 
করিতেন, যৃতাশেঁচের ন্যায় নখরকেশাদি রাখিতেন .এবং 
সমৃদ্ধির পুরোভাগে যে নাকারা বাঁদিত হইত, তাহা! সেই দিরা- 
নন্দ ঘটনা নিরস্তর স্মৃতির সম্মুখে উপস্থিত রাখিবার নিষিত্ত 

অতঃপর পশ্চাতে বাদিত হইত। চিতোরের পুনরভ্যুদয় বিধাঁ” 

তার বাসনা নহে,-তাহা হইল না। কিন্তু অন্তাপি প্রতাপের 

বংশধরগণ সেই কঠিন আজ্ঞা বিস্বৃত হন.নাই। তাহার 

অগ্ঠাপি ভোজনপাত্রের নিলে বৃক্ষগাত্র পাঁতিত করেন, শধ্যার 

নিম্ছে তৃণ বিস্তৃত করেন, :কখনই সম্পূর্ণরূপে মুন করেন না” 
এবং নাকারা অগ্।পিও পশ্চাতে. বাদিত হয়। 1. ; 

প্রতাপ এই ধনজনশুস্ত রাজোপাধির উত্তরাধিকারী হইয়া 
দেখিলেন,_-শক্রে যেরূপ প্রবল প্রতাপ, এবং ভাছার : বায় 

সম্পত্তি যেরূপ হীন, ভাহাতে সহসা তাহার অতুাদয়ের 
কোনই আশা! নাই। এই মিবার' ধন-ান্তে মেরপ সার 

ঙ 
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খু ও এবং বং ইহা গুক্কাতির ষেরপ প্রিয় নিকেতন, তাহাতে হা 

চিরদিন রাজ্য-লোলুপ যোগলের মনে নিরতিশয় লোভ উদ্দীপ্ত 
করিবে। অতএব এক্ষণে অন্য চেষ্টা না করিয়া এবংবিধ 
উপায় অবলম্বন কর বিধেয়, যাহাতে মিবার মকতুমির বাজু- 
কার ন্য'য় অসার ও অপদার্থ বলিয়! প্রতীত হয়। তিনি তদর্থে 
আজ্ঞা দিলেন যে, গ্রজাগণ অতঃপর আর সমতল ভূমিতে 

নথরে বা গ্রামে--বাস করিতে পাইবে না, সকলকেই বাস- 

স্থান ত্যাগ করিয়া অরণ্য বা শিরি-শাহ্বরে বাস করিতে 

ধ্ববে। প্রতাপের বাসন! ও আজ্ঞা বিচলিত হইবার নছে। 

গ্রজাগণ আ্ী-পুত্রকন্া সমভিব্যাারে ঘনারণায ও শ্শিরি" 

সঙ্কটে উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। সোণার মিবার জম- 
হীন, শব্দহীন, পরিত্যক্ত ও শ্রৌত্রউ হইয়া উঠিল) মিবারের নগর 
লমন্ত শার্দল, শৃগাল ও সর্পের আবাস হইল। শোভাময় 
ভষন সমস্ত ভ্রীহীন, পতনোনুখ, নিরানম্দযয় ও *বেছেরাগৎ 
অর্থাৎ দীপহীন হইয়। উঠিল। মিবাঁরের যেরূপ শোচনীয় দশা 
হইল, তাহাতে বিরোধী তুপালের চক্ষে সে রাজ্যে 

কোনই লোভনীয় সামগ্রী রহিল না। ষাহারা যিবারের 
গ্রদেশপতি এবং খাঁহাদের আবাস দুর্গমধ্যে সংস্থিত, তাহারাই 

কেবনদ এই কঠোর নিয়য হইতে কথঞ্চিং অব্যাহতি লাভ করি- 

নেন $ তাহারা সমস্ত দিবন দুর্গাভ্যন্তরে বাস করিয়া বিশেষ 
প্রয়োজন হইলে রাত্রিকালে বাহিরে আমিবার অনুমতি প্রান্ত 

হলেন, একভ। এরূপ! প্রদেশপতি ও দুর্গসম্পন্ধ প্রজার, সংখ্যা 
নিতান্ত জপ, .অপরতা; ভাহাদের পক্ষেও দিবা-জ্রধণ দিবি 
ছুতক্কাং বিবারের. নগরে নগরে, গ্রাফ গ্রাষে, থারে বায়ে: অন্বপ 
ক্বরিলেও যানরকঠ-ধ্ৰনি শ্রবণ করা যাই না 



গ্রনীপলিংছ। ১৯ 
পাপ পাপা ০ পোপ পিপিপি 

চিজ 

স্বয়ং প্রাতাপসিংহও স্ত্রীপুক্রাদি সঙ্গে লয় ঘনারণ্য. মধ্যে 
বৃক্ষ-মূলে বাঁস করিতেন। তাহাদের দে অসহনীয় ফ্লেশের কথ! 

কিবলিব! সেরূপ অবক্তব্য যাতনা-সঙ্কুল রাজ-পদ অপেক্ষ 

ছিন্নকন্থা-ধারী ভিক্ষুকের অবস্থাও শ্রেয়ঃ ! টির? 

গে সময় বালক। 

এইক্রপে পাচ বদর উতীর্ণ "হইল, কত্ত রি লো 

কোনই উন্নতি হুইল নাঁ। যহারাণ! দেখিলেন,--নিরস্তর অরণ্যে 
বাস করিলে ও যবনদিগের আক্রমণ হইতে পরিরক্ষিত থাকিলেও 

মিবারে সৌভাগ্যের পুনরাবি9্ভাব হওয়া অসম্ভব ॥। বলবিক্রজে 
স্বাহীনতা ও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেই উন্নতির নস্তাবনঃ 

এ বনে বিয়া তাহা কিরূপে হইবে? রাজধানীতে থাকিয়া বু 

পাতিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া আবশ্যকণ। ভিনি তমার্থে 

ফমলমর নামক দুর্গ-সম্পন্ম নগর পুন?সংক্কত করিয়। তথায় বা 

গণ সহ আলিয়া রাজধানী সংস্থাপন করিলেন । | 

যে কয়জন প্রীধান ব্যক্তি মহারাণাকে অবিচলিত চিত্তে শ্রদ্ধা 

করিতেন ও তাহার উন্নতি ও অবনতির সহিত আপনাদের উন্নতি 
ও অবনতি যিশাইয়া দিয়াছিলেন, তশ্মধ্যে কুমার অমরসিংহ 

ও কুমার রত্তনসিংহ ব্যতীত আরও তিনজন বিশেষ প্রশংসার । 
মে তিনজন শৈলঘ্বর-রাজ, দেবলবর-রাঁজ এবং ঝালা-রাজ। 
শৈলম্বর-রাজ মহারাণা গ্রতাপসিংহের সমবয়ন্ক-_-তাহাদের উভ- 

য়ের হৃদয়ে ফর্তব্য-জ্ঞানের বন্ধান ব্যতীত আত্মীয়তার দৃচ-বন্ধান 

ছিল। দেবলবর-রাজ বৃদ্ধ। তাহার ধবল শ্মশ্ ও হীরকার্যয 
জ্ঞানের পরিচায়ক। মিবাঁয়ের যখন হীনদশ]| উপস্থিত হুইল, 

তখন তিনি ধনশ্প্রীপ-রক্ষার্ে যবনের অধীনতা স্বীকার. করিয়।- 
ছিলেন, কিন্তু যাছাদের হৃদয়ে তেজের অস্কুরও আছে, তাহার 



হ্ গরীতীপলিংছ। 
লনাপীসমি সপ্ন সা রি এসি উস 

সেরূপ হীন ভাবে কতদিন থাকিভে পারে? ধনযায় যাউক, 
তথাপি মিবারের হিতার্থে জীবন ব্যয় করা শ্রেয়; মনে করিয়া 

দেবলবর-রাজ পুনরায় আসিয়! মহারাণার নিকট সবিনয়ে ক্রটা 

স্বীকার করিয়াছেন ও ত্রীহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। 

ঝালা-রাজ জর্কদা যহারাণার সমীপে অবস্থান করিতেন না বটে, 
কিন্তু প্রয়োজন হইলে মহারাণার নিমিত্ত জীবন দিতে তিনি 

কিছুমাত্র কাতর ছিলেন না। এতপ্ভিন্ন আর এক ব্যক্তি সতত 

মহারাণার সমস্ত পরামর্শে লীন থাকিতেন। তিনি মন্ত্রী-_তীহার 

নাম ভবানীসহাঁয় (ভামা সাহ)। তাহার আকুতি দেখিলে তাহাকে 

কুৎদিং বলিলেও বলা যাইত, কিন্তু জশদীস্বর তাহাকে যে 
উদার হৃদয় দিয়াছিলেন, সেরপ হৃদয় লইয়া মনুষ্যত্ব করা অপ্প 
মানবের সৌভাগ্যে ঘটিয়া থাকে । যহারাপার প্রতি ভক্তি ও 
দেশের কল্যাণকর কার্ধ্যই তাহার প্রিয়কার্ধ্য । মন্ত্রণা তাহার 

সাধন হইলেও অল্িধারণে তিনি অপটু ছিলেন না। 

. প্রতাপনিংহ রাজ্যলাভ করিবার পাঁচ বংসর পরের ঘটনা এই 
আখ্যায়িকায় স্থান পাইবে । 

০০০,০০০ ১৯০ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

এ চারণ। 

'বৈকালে মহারাণা প্রতাপনিংহ, শৈলত্বর-রাজ ও মন্ত্রী ভবানী- 
সহায় কমলমর ছুর্গের উপরে বলিয়া আছেন। নন্ধ্যার এখনও 
বিলম্ব আছে। দুরে উদয়পুর নগরের সৌধ-শিরে ও মন্দিয়- 
গজায় বব্ণনর্ণ সৌরকররাশি গ্রতিভাত হুইভেছে। ঘন ুষ 
ম্েধমাল র নায় অর্ধলী পর্বত চতুর্দিকে উন্নতষস্তকে দণ্ডায়মান 
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থাকিয়া জগতের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে--মিবারের তৃভ 

ঘটনাবলীর সাক্ষ্য দিতেছে ।--কারণ তদপেক্ষা রাজবারার চঞ্চল! 

অদৃউলিপির উৎরুউতর সাক্ষী আর কে আছে? অর্ধলী-হ্বদয়ে 
রাজবারার কতই উন্মাদকাহিনী অঙ্কিত আছে! রাজবারার 
উৎকৃষ্ট শোণিত-বিন্থু সমস্ত অর্বলীর স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে) 
অর্ধলী চিরকাল বক্ষ পাতিয়া রাজবারার প্রধানগণের পদ-চিন্ন 

ধারণ করিয়াছে; অর্বলীর গুহায় গুহায়, কন্দরে কন্দরে রান্ধ- 

ধারার বীরকীর্তির নিদর্শন আছে ; অর্ধলী রাজবারার রাঃ 
ও সৌভাগ্যের, সুখ ও দুঃখের জীবস্ত সাক্ষী । 

মহারাণা প্রতাপসিংহ ও তাহার বন্ুগণ বসিয়া কর্তব্য চিন্তা 
করিতেছেন । কি মনে হুইল সহসা উঠিয়া মহারাণ। পরিক্রমণ 
করিতে লাশিলেন। তাহার দৃষ্টি অভি” দুস্থ ছায়াবৎ 

চিতোর নগরের ভগ্চুড় দেবমন্দির, শ্রীভ্রউ প্রাসাদ প্রভৃতি 
অবশেষ-সমস্তে নিবন্ধ হইল। তিনি এমনি উন্মনা হইয়া উঠিলেন 
যে, যেন দেখিতে লাগিলেন বিগলিত-কুস্তলা। শ্রীহীনা ভবানী 

কল্যাণী দেবী ভগ্ন মন্দিরোপরে দাড়াইরা বসনে বদনারৃভ করিয়া 
রোদন করিতেছেন। বন্ক্ষণ এইরূপ দেখিতে দেখিতে তাহার 

চক্ষে জল আসিল । তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেদিক 

হইতে চক্ষু কিরাইলেন। সেই সময় একজন পরিচারক 
নিবেদিল,+ 

“অস্তাল নগরের চারণ দেবীসিংহ নিঙ্গে অপেক্ষা 
করিতেছেন।” ৮ » এ 

মহারাণ সকলের প্রতি চাহিয়া! সিল সস 

“ভাহাকে এই খানে লইয়া আইস ।” কিন উঃ 

অচিরে দেবীসিংহ উপস্থিত হইলেন। মহারাণা ও অপর 
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লে ভাহাকে পর সমাদয়ে অভ্যর্থনা কমিলেম । দেবীসিংহ 
একে একে মহ্ারাণ1 ও তদনুচরগণকে সশ্ান আবাপম করিলেন। 

দেবীনিংহের বয়স ষ্টি অতিক্রম করিয়াছে। তাহার মস্তক 
বন্যায়ত শ্বেত উদ্ীষে সমাবৃত-_-উফীষের পাশ্ব দিয়া কয়েক গুচ্ছ 

ধবল কেশ প্রকাশিত। তীহার বদন শ্মশ্রর্বহীন--গুশ্ক নির্ঘল 

শ্বেত ও উভয় পারে বন্থ বিস্তৃত। জ্রও চন্কুর লোম সমস্ত ধবল 
বেশ ধারণ করিয়ছে। দেবীসিংছের দেহ শেত ক্ছুল পরিচ্ছদে 

আচ্ছন্ন। পৃষ্ঠে একখানি প্রকাণ্ড চাল এবং স্কুল গুত্র কোমর- 
বন্ধে একখানি তরবার ও একখানি কিরীচ বিলম্বিত । 

দেবীসিংহের দেহ উন্নত-_বদন চিন্তাযুক্ত- মূর্তি গম্ভীর । বয়স 
যতই কেন হউক না, স্বাভাবিক শ্লথত1 ডীছাকে অধীন করিতে 

পায়ে নাই। দেখীসিংহ মহাঁরাঁণাকে জিজ্ঞালিলেন,_. 

“এক্ষণে কি স্থির করিয়াছেন ?” 

প্রভাপসিংহ বলিলেনঃ-- 

“যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ করিব ।” 

.. দেবী । উত্তম। 

 স্ভবানীসহায় বলিলেন,-- 

“কিন্তু কি ভরসা--আমাদের কি আছে 1” 

রদ্ধ দেবীসিংহের চক্ষু রক্ততবর্ণ হইল ; তিনি কথিলেন,_ 

“কাহার কি থাকে ? আমাদের আমরা আছি। যদি না পারি 

ভবে একপ ঝলঙ্িত জীবন বহিয়া থাকা অপেক্ষা মরণে ক্ষাতি কি?” 
মহ্ার।ণ। বলিলেন,--+ 

£এ কথা । ভবানী, জানেন, রেন শুতদিন এ কলর চে 
774 €. রর 

দেবী । যত্বেকি নাহয়? তেজ, নী রাজন 
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মহারাণ। কহিলেন 

“দেব! আমার ম্বদয় ভেজ, উন ব বা ভরসা শুন্য নে। 
আমি এখনও দেখিতেছি এ চিতোরের ভগ্নচুভ মন্দির-মস্তক 

হইতে যেন শ্রীহীনা আলুলায়িত-কুস্তলা কল্যাণী দেবী আমায় 
অভয় দিয়া বলিতেছেন, “বৎস! মিবারের পুনকদ্ধার তোমার 

দ্বারাই ঘটিবে। মরি বা ঝাচি দেখিব মিবার থাকে কি না।” 
দেবলবর রাজ বলিলেন,__ 

“যদি আপনার দ্বারা না হয়, তবে আর আঁশ! নাই ।৮ 

দেবীসিংহের নয়ন আবার প্রদীপ্ত হইল। কছিলেন,__ 

“মানব যাহা করিয়াছে, মানব তাহা! কেন পারিবে না? 

মিবারের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত হীন হইলেও ইহার আশা 

আছে! এইরূপ ঘোরান্ধকারে মিবার বার বায় জমাচ্ছন্ন হই- 

য়াছে-.আবার স্ুুখ-ুর্যোযের উদয়ে আলোকিত হইয়াছে । এবা- 

রও কেন তাহা না হইবে? যদি তাহী নাহয় তবে আমাদের 

হবদয়ই নিন্দনীয়। ছায়! পূর্বণে যে হৃদয় লইয়া রাজপুতগণ 
জগৎ পুজিত ছিলেন, এক্ষণে আমাদের সে হৃদয় নাই-_-সে 

উদ্ম নাই, সে অদম্য স্পৃহী নাই, সে উচ্চ আশা! নাই, সুতরাৎ 
এক্ষণে আমাদের এই হীনতা, এই ছুর্দশা, এই অপমান” 

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তিনি উঠিয়া 
দাড়াইলেন এবং উন্মত্তভাবে গায়িতে লাশিলেন,__ 

«কোথায় সে দিন-মনের গরবে 

হাসিত ভারত যেদিন সুখে ? 

কোথায় এখন স্বাধীন ধন ? 

পর নিপীড়ন, ভারত্ব-বুকে। 
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“হায়! হায়! হায়! একি হেরি আজি 

কাঙ্গালেনী বেশে রাজার মাত] 

মলিন বসন, নাহিক ভূষণ; 

শীর্ণকায় হায়! জীবন-মৃতা ! 

“কি গায়িব আজি? গায়িতে কি আছে? 
সকলি লুটেছে যবনদল। 

ভারত এখন শ্মশান সমান 

শু মৰভুমি যাঁতনা স্থল। 

«এ যে চিতোর আলু থালু বেশা, 
কবরী বিহীন! নারীর মত, 

ভূষণ বিছীনা, ভ্রীহীন! নবীনা, 
বিধবা কামিনী রোদনে রত ; 

“উহার এদিন ভাঁবিলে সতত 

কাদিয়া উঠে হে আকুল প্রীণ ;- 
সলিলে প্রবেশি, হুলাঁহল খাই, 

আছাড়িয়ে মাথা করি শত খান্।” 

মহারাণা উৎপৎস্যমান শোঁক-প্রবাহ প্রশীল্ত করিবার নিমিত্ত 
বক্ষে হস্তদ্বয় চাঁপিয়া বার বার পরিক্রমণ করিতে লাশিলেন ) 
চারণ দেবীনিংহ সংক্ষুব্ধ স্বরে হস্তান্দোলন করিতে করিতে 
বলিতে লাগিলেন ,_ 

“ভাবিয়ে দেখছে সেদিনের কথা 

যেদিন চিতোর স্বাধীন ছিল? 
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সেই শুভদিন মনে কর সবে 

যে দিন বাপ্প! জনম নিল । 

“ত্রিকুটের পদে গেজ মগরে 

খেলিছে বালক বাপপা রায়, 

বালক ষখন তখন হইতে 

যশের সেোরভ দিগন্তে ধায় । 

“সোলাঙ্কির বালা ঝুলুনি খেলিতে 

ছয়শত সখি সঙ্গেতে লয়ে, 

আত উপবনে মনের আনন্দে 

শিয়েছে হরষে যতেক মেয়ে । 

“বুলুনি খেলিবে নাহি তার দড়ি 
ভাবিয়ে আকুল, মরমে মরে ॥ 

গোপাল লহয়। দরিদ্র বাপ্পা 

ছিল দেই মাঠে, জীবিকা তরে । 

“ হাসিতে হাসিতে নরেশ-নন্দিনী 

বলিল তাহাকে দড়ির কথা । 

বাপ্পা কছে তাছে কি ভয় ভোযমার ? 

“দিইতেছি দড়ি আনিয়া হেখ।1। 

“ আগে হুক ভবে বিবাহের খেল! 
“ুল্ ঝুল্ খেলা খেলিও শেষে ।' 

ভাবিয়া! চিন্তিয়া বালিকার দশ 

খরিল ভাঙার হাত ছরষে! 
৪ 
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“কুমারীর বাস গোপালের বাসে 

বাঁধিয়া দিলেক সকলে মিলে ; 

পাঁক দিল সবে শাস্ত্রের বিধানে 

আনন্দেতভে আঞ গাছের মূলে। 

পপ সপ সি সিল পির লা 

“হুইল বিবাহ খেল.র ছলে, 

শুনিল। নরেশ ছুদিন পরে ; 
রাখাল বালক করেছে বিবাহ 
রাজার ছুহিত1 গোপন করে । 

“আজ্ঞা দিলা রাজা বাঁবিতে বাপ্পায়। 
শুনিয়৷ বালক ব্যাকুল ভয়ে; 

শিরির গুহায় পলাইয়। যায় 
ভীল দুইজন সঙ্গেতে লয়ে । 

“চিতোরের যত মোরী রাজা ছিল 

তার আদরিল বাপ্পায় অতি ; 

সামন্তের পদে অভিষেক তায় 

করিল আদরে মোরীর পতি । 

“সমরে অটল প্রবল প্রতাপ-_ 
শাসিল বাপ্পা যবনগণে ; 

শ্ীজ্নি নগরে বিজয় কেতন 

উডীইল বীর তেজের সনে । 

“চিতোরের ত্র ক্রমেতে শোভিল 
বাপ্পার শিরে ছটার মত। 
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পাসিপাসটিলাসটপিসপিসিল সি সিস্টিপিসি সির সস্তা ২ পাস পাস্মিপোসছি পাপা সসিপ সিপাসাসিতী সসসিা সিরা পাস্িলী 

(রাজ, খেত সামন্ত প্রধান 

ভীতভাবে সব হইল নত। 

«হিন্দু-হুর্য্য আর 'রাজ-গুক' দেব 
হুইল সেহতে বাপৃপার.নাম। 

ডবেশের দাস, দেবের চিন্তিত, 

অজর, অমর, বিজয়-কাম । 

“সেই কাল হতে চিতোরের দ্বার 

দেবাদেশে মুক্ত হইয়ে গেল 7-_- 

নাচিল অপ্নরা, গাইল কিন্তু, 

প্রন্থুন বর্ধিল দেবের দল |” 

দেবলবর-রাঁজ দীর্ঘ নিশ্বীস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,--- 

“সায়! কি দিনই শিয়াছে।” 

দেবীসিংহ বলিলেন,_- 

আবার শুনুন্-_ 

“কাগার মরে ছুরাআ্মা বন 

নাশিল ভারত বীরের দল । 

হ'ল অন্ধকার, শেল শেল সব 

ধরম করম অতল তল। 

“চিতোরের রাঁণ! ধীর বীরবর 

“যোগীক্দ্র উপাধি সমর রায় (সিংহ) 

ত্যজিল জীবন কাগার জংগ্রাঁমে, 

করি বীরপণা-কহা না যাঁয়। 



গ্ুতাপলিংহ । 

পপৃথা রাণী তার, নবীন কুসুম, 
চিভার আরোহী জুলিয়া গেল । 

দেশ ছারখার, শোণিতের ধার 

প্রবল বেগেতে বাহিত হুদ । 

“এই চিভোরের কি দশা ভখন 
স্মরণ করছে ধীমানগণ ! 

শিশু কর্ণ হাভে রাজ-কার্যয-ভার,__ 

রাণী কর্ম দেবী ব্যাকুল যন। 

“কিতব-কিন্কুর কুতব আসিল? 
হরিতে চিতো'র স্বাধীনতায় । 

ক্মূরয়। মছেশে, দেবী কর্ধদেবী 
দিলা গিয়া তেজে আটক তায়। 

“হইল সমর অশ্বরের দেশে 

কল্য'শীর মত যুঝিল। ঝামা ও 
পরাজিত করি নিজ বাহু-বলে 

ভাড়াইয়৷ দিলা কুতবে রমা ৷ 

“সমস্ত ভারত ক্রমে ক্রমে হায় 
ববন চরণে বিনত হ'ল; 

কেবল চিতোর কর্মাদেবী তেজে 

অটল ভাঁবেতে ল্নার্ীন র'ল ! 

“সেকথা স্মরিলে এখনও উল্লাসে 
নীচিয়। উদ্তে এ অবশ প্রীণ, 
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হর্ষ, ঘগা+ রাশা এ মৃত হৃদয়ে 
করে পুনরায় জীবন দান। 

“রমণীর মনে যে তেঙ্গ আছিল, 
এখন কোথায় সে তেজ আর? 

গত যত বল, রোদন এখন 

চিত্বোর, অদৃষ্টে হয়েছে সার.।৮, 

মহারাণা দন্তে দন্তে নিপীড়ন করিয়া বলিলেন ; 

“কেন মরি নাই 1? 

দেবীসিংহ রুছ্ছিলেম,_ 

. ধিআর এক দিন-- 

“আর এক দিন চিতোর এ 
ঘটিল ঘটনা কাহিনী শুন। : 

চোহান-তনয়] পদ্মিনী সুন্দরী-- 

অতুল হনে স্বরূপ গুণ । 

“শোভার ভাগার পথিনীর কথা, 

জণাত জুড়িয়। হইল খ্যাত। 

বাদশাহ আলা শুনিয়া সে কথা 

হুইয়! উঠিল পাগল মত। 

“লম্পট ঢুরস্ত ত্যজি লাজ-ভয় 
ভীমনিংছে কয় মনের কথা ;-_ 

'দেখিবারে চাই দর্পণেতে ছায়া 

“বারেক তোমার পছ্িনী ষথা ।' 
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সপাস্পিস্টিলাস্পিসস্পিসিপা সপ সপাস্পিলাসপাপিপলাি স্পা াসিপা স্পা পাস্তা সিসি সিসি সপ পরস্পর সস সস সস 

“যে কাল সমর উঠিল তাহাতে 
স্মরিলে এখনে উপজে ভয় । 

বালক বাদল, রাণ। ভীমসিও._ 

আর যোধ যত গণ না যায়, 

“যুঝিল অনেক ; রহিল না বীর; 

বহিল শোণিত গ্রবাছি নালা ॥ 

অদৃষ্টের গতি কে খণ্ডাতে পারে ? 

জয় পরাজয় বিধির খেল। ! 

“হ'ল পরাজয় ১ চক্রের গতিতে 

চিতোঁর পড়িল যবন করে । 

প্রাসাদ উপরে আছিলা পন্িনী 
ব্যাকুলা সংবাদ পাবার তরে । 

“ঘাদশবর্ধীয় বালক বাদল 
শোণিতাক্ত দেহে আদিল তথা $ 

কহিলেক, মাতঃ ! কি দেখিছ আর? 

আমাদের আশা বিলুস্ত ছেথা 1, 

“কহিল। পন্মিনীঃ “বল্রে বাঁছনি 

“কিরূপ আছেন পিতৃব্য ভব ?" 

“কি বলিব দেবি ! শোণিত শয্যায় 

“পাতিয়া গৌরবে নিহত শব, 

“অসভ্য ষযবন করি উপাঁধান, 

নাশি শক্ররাঁশি? লভিয়ে মান, 
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রি পো সপিশিস্পস্বিিস্ট। 

ত্যজি-এই দেহ ভীমপিংহ রায়, 

“অমর লোকেতে লভিল' স্থান ॥” 

“কহছিলা সুন্দরী, “বল্্রে বাদল ! 

“যুঝিলা কেমন প্রাণেশ মম ?' 

কছিলা বাঁদল+ যুড়ি ছুই কর 
“দেখি নাই কভু তাহার সম। 

“ «এই মাত্র জানি, ষশ অপধশ 

“বিপক্ষ জনেরা ঘোষণা করে 3 

“ছিল না সমরে একটিও অরি 
ভার যশাষস্শ ওঁচার তরে ॥ 

“হাসি স্থবদনী আশীষি বাদলে 
বিদায় করিলা বিধবা রাণী । 
পরের ভিতর রাণীর অদেশ্শে 
জ্বালিলেক চিতা অনল আ নি। 

“জ্বলিল অনল, ধিকি ধিকি ধিকি, 

উজলিল তায় তাবত দেশ ; 
একে একে একে আসিল তথায় *- 

চিতভোরের নারী পরিয়ে বেশ । 

“সুতন বসন পরিয়ে তখন 

ছুলাইয়ে গালে জবার মালা, 

পুম্পাঞ্জলি দিয়ে তের আন্থৃতি 

পুজিলা অনলে বীরের বালা । 



৩২. প্রতাপপিহছ। 

“সাঙ্গ হলে পুজা, সঙ্গীত-প্রবা্থে 
বস্সধা আকাশ প্লাবিত করে, 

অনলে বেছিয়া, মহিলার দল 

গাইতে লাগিল সমান স্বরে । 

“মন্দন কাননে দেবতার দল 

শুনিলা সে গীত স্তবধভাবে । 

ক্ষিরোদবাসিনী লক্ষ্মী সনাতনী 

ব্যাকুল হৃদয়ে পুছিলা! তবে । 

«“ “কহ নারায়ণ ! কাপিছে অবনী, 

“পাতাল, শ্বরশী,-- কিসের তরে ? 

পশু পক্ষী যত নীরব নিচল, 

একে যেন জীবন লয়েছে হরে ! 

« বিহিছে না বাযু-_চিরজীন়াশীল- 
“ড়িছে না পাতা, অচল সব। 

“মন্দাকিনী বেগ শিখিল হয়েছে 

“নাহি কুল কুল গতির রব! 

4 হ্যাদে দেখ হোথা স্থান্গুর ললাটে 
কৃ ধক ধক আগুণ জ্বলে ! 
ছাড়িয়ে স্বরগা, বস্ুধা! ভেদিয়া 

“পশ্পিতেছে যেন পাতাল-তলে ! 

« “পুনঃ দেখ দেখ নাচিছে মহেশ, 

“সঙ্গেতে ুটেছে ভৈরৰ কত ! 
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'নাগদল দেখ এলায়ে পড়িছে 

“জীবন-বিহ্বীন মরার মত। 

“ “হেখ! একি নাথ ! দেবেশ-হৃদয়ে, 
“পড়েছে চুলিয়া দেবের রাণী ! 

“কবরী বন্ধন খুলিয়ে শিয়েছে, 
“বাঙ্ময়ী শচী কহে না বাণী! 

“ আরও চমৎকার দেখছ গ্রাণেশ 

বসিয়ে আছেন শচীর পতি, 

ম্মচীর কারণে নছেন ব্যাকুল 

“আর কি আনন্দে বিভোর মভি ॥, 

“কহিল তখন জগতের পাক্তি 

শুন মন দিয়া হৃদয়েশ্বরি ! 

“রাখিতে সতীত্ব-_জাভীয় গে'রব, 
“অনলে পশিছে ভারত-নারী । 

“ জগতে অতুল সতীত্ব-রতন 
“মহিমা তাঁহার তাহারা জানে, 

“রাখিতে সে ধন অটুট অক্ষয়, 
পরাণ তাছারা সামান্য গণে। 

“ বিস্ধা ভিতরে আর্্যনারী স্বষ 
“রমণীরতন নাহিক আর, 

“কীর্তি তাহাদের দেবের বাঞ্চিত, 
“মিলে না কোথাও তুলন। ভার । 

& 
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“ “সহজ সহঙ্স রমণীরতন 

“পশ্শিছে চিতায় আনন্দ মনে 
উপেক্ষি যেখবনে, রূপের তরঙ্গে, 

“ভোগের আশায়, বিষয়, ধনে। 

*“ “ীইছে তাহারা সমস্বরে শীত, 

“সে গীতের ধনি পশিছে যথা, 
পুণ্য, পবিত্রতা, ধর্ম, স্বর্ণজুখ, 
“অতুল আনন্দ সিঞ্চিছে তথা । 

“ স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, মানব, 

“সে শীতের ধ্বনি যাহার কাণে+_- 

“লভিছে প্রবেশ--হতেছে সে জন, 

“আনন্দে উন্মত্ত, বিভোর প্রাণে । 

“ “সে গীতের হেতু নাঁচিছে মহেশ, 
“এলায়ে পড়েছে শচীর দেহ, 

“বধ মন্দাকিনী, নিচল পাদপ, 

আপনে আপনি নাহিক কেহু। 

“ “তুমি সুব্দনী শুন মন দিয়? 

, পতামারও আসিবে যুমের ঘোর, 

“আনন্দ উন্মাদ ছাইবে অন্তর” 
“প্রেমেতে হইবে হৃদয় ভোর ।' 

“ন্বধীকেশ বুকে রাখিয়া মস্তক 
শুনিল্া। বিস্ময়ে কেশ ব-প্রাণ-_- 



রদ অনলে বেস্টিয়া 

করতালি দিয়! গাইছে গাঁন ১ 

“ যাই যাই প্রাণনাথ ! ত্যজি এ জীবন, 

“অনলে কি ভরি, দেব ! লভিতে চরণ ? 

“জ্বলিছে অনল যাহ, 
“প্রিয় বলে মানি তাহা, 

“লয়ে যাবে আমাদের সের-নিকেতন, 

“সে সুখের বিনিময়ে কি ছার জীবন ! 

“ এমন সুদিন তবে 

“বল আর কবে হবে ? . 

হাস আজি প্রাণ ভরে সহচরীগণ»__ 

স্সিখে থাক বিভাবস্থ-_শোৌক-বিনোদন ! 

« বিলম্বে কি প্রয়োজন, 

“ কর ত্বরা আয়োজন, 

“চল সবে করি শিয়া অনলে শয়ন--- 

“কুক্ুমিত জুকোমল শয্যায় যেমন । 

“ শুন যবনের রব, 

“ আপিছে ছুটিয়ে সব, 
“আসিতে আনিতে হই অনলে মগ্ন, 

“জীবন যৌবন দেহ কৰক গমন । 

* দেখে সেই ভক্মন্তুপ, 
“ বুঝিবে বন ভূপ, 
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“জীবস্ত ধর্মের ভাব উৎলে যখন, 
“মানর অক্ষম হায় ! রোধিতে তখন । 

“ সে পবিত্র ভস্মরাঁশি, 

« উড়িবেক দিশি দিশ্শি, 

“করিবে মাঁনৰ তেজে বিকার প্রদানি- 

“যবনের বাসনার বিদ্রপ বিধান । 

« ঢাল ঢাল হবি আর, 

« চন্দন কান্ঠের ভার, 

পাবকে প্রবল কর মনের মতন»,-- 

“এ দেখ ভাকিছেন হৃদয়ের ধন। 

“ ক্ষম অপরাধ নাথ, 

« এখনি তোমার সাধ, 
“মিলিয়া লভিব দেব ! অক্ষয় জীবন, 

«“সেবিব মনের সুখে কাজ্কফষিভ চরণ । 

« ঢাল ঢাল হবি আর, 

« চন্দন কাঁ্ঠের ভার, 

পপাবকে পঝবল কর মনের মতন 

“ন'ছুক অনল শিখা ভেদিয়া গগন । 

“বমবম! হরছর! 

« উমানাথ ! দিশন্বর ! 
ভূতনাথ ! ভোলানাথ ! বিপদভঞ্জন ! 

“ক্ষ রক্ষ অবলায় শ্রীমধুসুদন !? 
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শরির সই স্প্রে 

“এত বলি সব মিল মণ্ডন্িনি 

ঝাপ দিলা ক্রমে অগিনি মাঝে 
ভুবন মোহিনী নবীন! কামিনী 

আবরিয়! কায় মোহিনী সাজে ! 

“সুকুমার ফুল রূপের লতিকা 

অকালেতে সায় খসিয়ে পণ, 

পশিয়া অনলে, অনল-বরণা-_- 

অনলে অনল মিশায়ে গেল । 

“শত শত শত ত্বরগ ছুয়ার 

তখনি আপনি খুলিয়া গেল, 

নন্দন হইতে স্ুরভির ভার 

বহিয়! আনিল মলয়ানিল। 

“মধুর বাঙাসে পুরিল বস্থুধা 

প্রেমের আনন্দে যাইল ভ'রে ; 

চেভনাচেতন জীব অগণন 

ভাঁসিল অবশে সুখের সরে । 

€শশিন্ত শত শত অপ্নরী কিন্নরী 

নামিল ভূঁতলে ধরিয়ে ভান-- 

পরম যতনে মহিলার দলে 

লইয়া! চলিল স্বরগ স্থান । 

“ঘা তিল স্বরগ ঘিগুণ বিভায় 

যেষন তাহারা পশিলা তথ; 
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শত দিবাকর, শতেক নন্দন? 
শত কণ্পতৰ দেখাল দেখা । 

“ম্বয়ং পিণাকী হ'য়ে অগ্রসর 
আনীষিলা সুখে বামার দলে ১-- 
'ভুতলে অতুল তোমাদের যম্শ, 

অমর তোমরা কীর্তির বলে ; 

“ যতদিন ভবে চক্দ্র হুর্ধ্য রবে 
“রবে ততদিন এই সুনাম ও 
“খে রহ সবে নিজ পতি পাশে 

“যাও স্লোচনে দিনেশ ধাম । 

“ «পাইবে স্বরগ, গাইবে বসুধা, 
“জয় জয় জয় ভারত নারী 
ভুতলে অতুল তোমাদের পেয়ে 

“ধন্য হ'ল আজি জগৎ পুরী । 

“সুরভি কুস্থ্ম বিস্তারিয়া পথে, 
দাড়ায় ছুপাঁশে অমরশীণ, 
মাঝ খান দিয় হাসিতে হাসিতে 
আনন্দে চলিলা রমণীগণ । 

“যেথণ দিয়া ভারা চলিতে লাগিলা 

গাইতে লাশিলা অসুর অরি ১ 
ভুভলে অতুল ভোমরা লো সবে? 
জয় জয় জয় ভারভ নারী ।”৮* 
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মহীরাণ! প্রতাপ নিংহ্থের নয়নে আনন্দাশ্র আবির্ভূত রে [ 

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়! শৈলম্বর রাজ বলিলেন, 
“ হায়! সেই মিবার 1 

দেবীদিংহ আবার গাইতে লাগিলেন” 

“চলিলেক আলা লইতে চিতোঁর, 

দেখিলেক তা শ্মশান স্থল-_ 

শোণিতে শবেতে পুরিতা নগরী, 
নিহত সমরে বীরের দল । 

“যেদিকে নয়ন ফিরাইল আল! 

পরিহাস তায় বারমবার 

করিতে লাগিল, জনহীন পুর, 
প্রাণহীন দেহ, শোণিত ধার। 

“পশিলা বাদশা প্রানাদ ভিতরে, 

দেখিলা তখনও জ্বলিছে চিতা,-- 

পুঁড়িয়াছে যত মহিলামগ্ডলী 
যবন-দরাত্য্ে হইয়া ভীতা। 

গু ছু হু হু করি জ্বলিছে অনল 
অনিলে ছুঁটিছে ভাহার শিখ! ) 
কাপিয়া উঠিল যবন রাজন-_- 

এমন কখন হয়নি দেখা ! 

“ছুটিতেছে শিখা এদিক ওদিক 
বা আনিছে বাদশা পাশে? 



প্রতাঁপলিংছ। 

ভাবিল ভুপতি ধাইছে অনল 
আম]কেহই বুৰি গ্রহণ আশে । 

“সভয়ে তখন ষবন রাজন 

ছুই চারি পদ পিছায়ে গেল 3-- 

স্থানের মাহায্ম্যে পাষাণের হিয়। 

আজিকে ভয়েতে আকুল হ'ল! 

“দেখিলেক যেন চিতার মাঝারে 

পড়িয়া রয়েছে অধুত দেহ 7-- 

সুকুমার কায়, দছেনি অনলে ! 

গাইছে কেহুবা, হাসিছে কেহ! 

“তখনি দেখিল। নাহি সেইরূপ: ! 

পুরিয়াছে চিতা বিকৃত জীবে ! 
জ্বালায় যন্ত্রণায় অধীর হইয়া 

ছুটাছুটি হায় ! করিছে সবে ! 

“পলাই পলাই ভাবিয়া ভূপতি 

ফিরিয়া দেখিল প্রাসাদ পানে 

খল. খল. খল. ভয়ানক হাঁসি 

চারিদিক হতে পশিল কাণে ! 

শ্শিন্য নিকেতন, মুক্ত গৃহত্বার, 

সে সব ভেদিয়া হাসির ধনি, 

কাপাইয়! দিল যবনের হিয়া 

চাপিলা দুকাঁশ, প্রামাদ গণি! 



প্রতাপসিংহ। $9' 

“বিকট ধ্বনিতে কহিলা তখন, 
“কি দেখিছ ভুপ ! অদৃষ্টচর ; 

চমকি উঠিল বিধন্মর্খ যবন 
চাঁছিল1 সভায় দিগ্দিশস্তর ! 

£* কি দেখিছ ভুপ? ভাঁবিয়াছ মনে 
শ্কমতা তোমার অটুট ধন; 

বুঝিয়াছ মনে উৎপীড়ন তে 

ভাপিয় যাইবে ক্ষত্রিয়গর্ণ ! 

“ত্যজিবে সম্মান, জাতীয় গেখরব, 
“আশ্রিত হইবে চরণে ভব» * 

“হিচ্ছ সীমস্তিনী সেবিক1 করিয়। 
“সুখের সাগরে সাতার দিব ॥। 

“ ! না শুনে যদ্যপি হিন্ছুরা একথা -- 

“অসি আছে হাতে কিসের তরে? 

“সমরে নাঁশিয়া, অধীন করিয়।, 

“বাসনা মিটাৰ হৃদয় ভরে । 

«“ ক্ৰাস্ত জ্লেচ্ছরাজ ! তোমার সিদ্ধান্ত 

নিতান্ত অসার, এখন দেখ | 

জ্ঞান উপার্জন হয়না! সহসা, 
এখন নরেশ ঠেকিয়! শেখ । 

£ কোথায় পছিনী, নবীন! কামিনী, 

যার কথা শুনে ক্ষেপিয়াছিলে? 
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“যাহার কারণে শোণিতের আোতে 

বিস্থধা প্লাবিত করিয়। দিলে ? 

«“ কোথায় এখন, হে ইন্দ্রিয় দাস! 
“পন্িনী সুন্দরী কোথায় গেল? 

জলের আশায় ছুটাছুটী করে 

'আগুণে আনিয়। গুড়িতে হলো ! 

“ দেখিছ যে চিতা, উচ্বার অনলে 

পুড়িয়া পন্মিনী হয়েছে ছাই; 
“করেছ যে সাধ, লম্পট বর্ধর ! 

এরমটিবার আর উপায় নাই। 

« €ভেবেছিলে তুমি হে অদৃরদর্শী ! 
“হইবে যবন চিভোররাজ ;-- 

্রজাহীন দেশে, জনহীন স্থলে 

“কর এবে ভূপ রাজার কাজ। 

« পড়িয়া রয়েছে সম্মুখে ভোমার 

€“সাণার চিতোর--স্মশান তুমি ! 

“কি ভাবিয়া! এলে” কি ফল ফলিল-_- 

“কার্কনে অঙ্গার লঙিলে তুমি ! 

« “ভেবেছিলে মনে, সমরে পুকষ 

“মরে যদি সব তাছে কি হানি? 

“নুন্দরী সকল জীবিতা রছিলে, 
“অতুল সম্পদ বলিয়া মানি । 
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* থিবন ভুূপাল [ যবনের মত 
“বিচার বিধান করিক়াছিলে ; 

জানিতে না তুমি, কুলের কামিনী 

“ত্যজে না সতীত্ব সংসার দ্রিলে। 

« স্চেকষের দেখ চিন্তু পড়ে আছে, 

'ছেথায় সেথায়, দেখিলে পাবে» 

“রমণীর দল কোথায় গিয়াছে 

“চির তার আর নাহিক ভবে। 

« “এমন যে দেশ, বিৎশ্ ভুপাঁল 
কিরিতে এসেছে তাহারে জয় ! 

“অসির ভয়েতে নহে ভাঁহা ভীভ 

জয় করা তাহা সুসাধ্য নয়। 

* ক্ষেমতা ভোমাঁর নিভাঁম্ত অপার 

রাজপুতগণ অন্তরে গণে। 

“রাখিতে সম্মান অতি অক।ভ্রেঃ 

ত্যাগ করে ভারা জীবন ধনে ॥ 

«এ দেশে তোমার নাছি কোন আশা 

“অনি তব পুনঃ পিধানে লও 

«“ফে দেশে মানব কপাঁপ দেখিলে 

ভয়ে হয় জড়; ভথায় যাও। 

«তাহারা এখনি কাভরে পড়িবে 

“সাসিয়ে ভোমাঁর চরণ তলে, 
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“নারী দিবে ভার। বাছিয়। বাছিয়?, 

“মানিবে €তামায় দেবতা বলে।, 

« আবার আবার হইল তখন 

অতি ভয়ামক হাঁসির রোল । 

আলা বাদসাঁহ, হইয়া উঠিল 

মন্ত্রমুগ্ধ প্রায় শুনিয়। গোল ! 

“চাহিয়া দেখিল এদিক ওদিক 

নাছি কোন খানে একটী জন-_ 
ভয়ে জয়ে ভয়ে; পায়ে পায়ে পায়ে 

বাহিরে আসিল ব্যাকুল মন । 

«এইরূপে হায়! চিভোঁর নগর 

যবন পীডনে বিনষ্ট হলে।। 
বন্ছুকলি পরে হামীর সুবীর 

আবার ভাহায় জীবন দিলো । 

« শোভিল চিতোর স্বাধীন হুইয়! 
ভাসিল মানব স্থুখের নীরে ॥ 

হিন্ছর নিশান উড়িল আবার 
চিতো।র নর্গরে আসাদ-শিরে | 

«কত কত কত হুইল রাজন, 
ভুবনে অতুল তাঁদের যশ। 

সাঁধি ছিত কাজ, নাশি শব্র কুল 

মানবমণ্ডুলী করিল! বশ। 
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« বলিতে হুইনেলে তে সব্য কাহিনী 
সণ দিবানিশ্পি বহ্ছিযা য্বাক্স 
ক্যরিলে ভাদের নিৰপম কথা! 
অও্ঞরুবারি বক্ষ ভাসায়ে ধায় 

* তাঁদের প্রভায় সমজ্ঞ মৈবার 
হুইয়া উঠিল উজলতর 5 

হাসিল ভারত মনের আনন্দে, 
পাহুয়া ০ সব কুমার বর ॥ 
কিক্তু ছয়ে তত 

“ কোথায় দে দিন মনের আনন্দে 
কানসিভ ভারক্ত যেদিন বুত্েে ? 

কোথায় এখন ্বাধীনভ1 ধন £ 
পর নিপীড়ন, ভারত বুকে ॥ 

*ঞ যে চিতোর আক্ু খালু বেস্ণ» কবরীবিহ্ীনা নারীর মভ, 
ভুষণবিহীনা, শীহ্ীন1 নবীন, 

বিধবা কামিনী, করোদত্নে রভ & 
* উহ্ছাঁর এ দিন ভাঁবিল্েে সতত 
কাদিয়ে উঠে এ আকুল প্রাণ, সন্লিতে শ্রবেশ্শি হলাহছুল খাই 
ছাড়ি মাথা করি শত খান ॥ 
“ধিক উদিসিংহ্ে ভাঙার সময়ে 
০2 



৪ প্রতাপদিংহ ॥ 
* আসমান পালা 

মহারাণ] প্রতাপমিংহ চারণের হস্ত ধারণ করিয়৷ বলিলেন, 

“না--ও কথায় আর কাজ নাই।” 

বনুক্ষণ অবনত মন্তকে চিন্তা করিয়া মহারাঁণা অনুচ্চম্বরে 

কহিলেন; 
“উদয়সিংহ-_পাপ-পাপ উদয়সিংহ নাঁ জন্মিলে আজু, 

কাহার সাধ্য মিবারের এ ছুর্দশা করে ?” 
শৈলঘ্বর রাজ কহিলেন,-- 

“দন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে । সাঁয়ংকালীন উপাসনা করা 

হুইল না 1” 
দেবীনিংহ ও দেবলবর রাজ বলিলেন)-- 

“বটেইভ--চলুন।” 
একে একে সকলে ছূর্গের ছাত হইতে অবতরণ করিলেন। 

পপ 6932 

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

«সেই তুষি ?” 

দময়ে সময়ে দুই একটী ঘটনা টিত্কে এমনি আঁক্রমণ 
করে যে, কিছুতেই তাহা হইতে মন অন্তরিত করা যাঁয় নাঁ। 
তাহ হৃদয়ের সহিত এমনি মিশিয়! যাঁয় যে, কিছুতেই তাঁহার 

ছায়া বিলুপ্ত হয় না; শয়নে, ম্বপ্রে প্রতিকার্য্যে সেই ব্যাপার 
বিভিন্ন ভঙ্গীভে আসিয়া চিত্রক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। নাথদ্বার 
নগর-সমীপে বুনাস্ নদী-তীরে সেই বীর-মদোন্মত্তা কিশোরীর 
নিরুপম মাঁধুরী ও তদীয় হাদয়ের অসামান্ঘ প্রীশস্ততা অমর" 
সিংহের চিত্তকে এরূপ উদ্বেলিত করিয়াছিল যে, এই কয়দিন 
যথ্]ে ভিনি সেই ব্যাপার একবারও বিশ্বৃত হইতে পারেন 
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ই | পিভৃ-পার্ষে মাতু-সকাশে। শক্র-নিপাত পরামর্শে সকল 

[ময়েই সেই ভুবনমোহিনীর আশ্চর্য্য সাহদঃ অপরিশীম 

ব্দেশানুরাগ ও অসামান্য সৌন্দর্য্য সজীব চিত্রের ্তাঁয় মানস- 

ক্ষে সন্দর্শন করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি অমরসিংহ 

দশের অবস্থা চিন্তনে উদাসীন ছিলেন? যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী--. 

জ্জন্ভ সতর্কভা বিধেয়_-একথা শিশোনিয়া বশীবতৎস মহা- 

গা প্রতাপসিংহের পুত্র সম্পূর্ণই জানিতেন, এবং কি দিব! কি 
তি সততই তিনি সমরায়োজনে রত থাঁকিতেন। 

রাত্রি এক প্রহর। জ্যোৎস্বাময়ী রজনী বিশ্বভূমে অবতীর্ণ 
হদুরে কচ এন্তরনির্বিত গেগুণা ছূর্গ আকাশ পর্য্যন্ত মস্তক 

মৃত করিয়া! রহিয়াছে; চন্দ্রলোকে ছুর্থ যেন *অর্ধলী পর্বব- 

হর শাখা বিশেষ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই সময়ে 

রাজ অমরনিংহ অর্-পৃষ্ঠে গোগুও ছুর্গে গমন করিতেছেন । 

খনও ছুই ক্রোশ যাইতে হইবে | বেগগ্নামী অধ দ্রুতগততি « 
ল্রতেছে॥ হঠাৎ পার্খস্থ বন মধ্য হইতে বিকট চীৎকাতর 
নি উঠিল। অর্ব উতকর্ণ হইয়া পুচ্ছ আন্দোলন ও শব্দ 
রিল। অমরসিংহ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই 
খিতে পাইলেন না । ব্যাপারটা কি না জানিয়া অগ্রসর হই- 
টও ইচ্ছা হইল ন1। তখন পশ্চাৎ হইতে শব্দ হইল, 
“আত্বি আর নিস্তার লাই।| যদি জীবনের সাধ থাকে . 

:ব বাদসাছের দাসত্ব স্বীকার কর।” 12 
অমরসিংহ অর্শ ফিরাইলেন। দেখিলেন, চাঁয়ি জন ুল-. 

ন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ধন্ধুকে ভীর যোজনা টিয়া |. 
ঃ লক্ষে ত্াঙ্গুর অর্থ ভাহীদের সম্মুখীন হইল।.. | 
্ ব্যর্থ হুইল। তখন অমরসিংহ অসিদ্বার] পার্থ ৃ ঘবনকে 



৪৮ টিনার হই 

আখাঁত করিলেন; সে থস্ত্রণানুচক ধ্বনি করিয়া অশ্ব ছুইতে 

পড়িয়া গেল। তিন জন মুসলমান অসি হস্তে অমরনিংহকে 

আক্রমণ করিল; তিনি কাহাকেও আক্রমণ করিতে অবসর 

পাইলেন না, কেবল আত্মরক্ষা নিযুক্ত রছিলেন। যবনের! 

মনে যনে ভাঁহার শিক্ষার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাঁগিল। 

এরূপে কার্ধ্যসিদ্ধ হইবে না ভাবিয়া ভাঙার এককাঁলে অনেক- 

দুর পিছাইয়া গেল। অমরসিংহ সেই অবসরে ধনুক হইতে. 
ভীর ত্যাগ করিলেন; সে তীর এক জনের হস্তবিদ্ধ করিল, 

সুতরাং নে অগ্রসর হইতে পারিল ন1!। অপর দুইজন সবেগে 

আসিয়া এককাঁলে সন্মুখ ও পশ্চাৎ উ্য়দিক হইতে আক্র- 
মণ করিল। ' বিচিত্র শিক্ষার প্রভাবে তিনি তাহাদের হস্ত 

হইতে নিক্কৃভি লাঁভ করিতে লাগিলেন। অমরপিংহ নিতান্ত 
কাতর হুইয়! উঠিলেন_-ভাবিলেন, কিঞ্টিদ্দণরে না যাইলে জয়ের 
আশ! নাই। ইঙ্জিতমাত্র অশ্ব বিংশ হস্ত দুরে শিলা দাঁড়া” 
ইল। অমর ভখন ঘন ঘন তীর ছাড়িতে লাগিলেন। এক 

ভীরের আঘাতে পুর্বে যাহার হস্ত বিদ্ধ হইয়াছিল, এবার 

সাহার মুও বিদ্ধ হইয়া গ্নেল। নে ভখনই পঞ্চত্ব পাইল। 

ভখন ঢুই জন মাত্র শক্র অবশিষ্ট রছিল। একজন বেগে 
অএনর হইয়া অমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। আর একজল 

স্বরে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই ব্যক্তি ব্ব.ং মহ্থাবেত খাঁ। নিয়ত 
অসি চালনায় অমরনসিংহ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন। 

তথাপি বিশ্বময়ী ভবানীর চরণ স্মরণ করিয়া উৎসাহের সহিত যুদ্ধ 
করিতে লািলেন। ইভ্যবসরে দহাবেত অলক্ষিত ভাবে অধ- 

রে পশ্চাতে 'আঁসিল। অমর আগত প্রীয় বিপদের কিছুই 

জানিতে পারিলেন না। ভখন জগংহিতপরায়ণা দেবমাতার 
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ববাণীর ন্যায়, মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রের ন্যায়, অকুল শিদ্ধু-নীর- 
নিমগ্ন ব্যক্তির আশ্রয়ের ন্যায় অতি দুর হইতে শব্দ হইল। 

“রাজপুত্র ! ফিরিয়। দাড়াও ! সাবধান |” নিষেষ মধ্যে 
রাঁজপুক্র ফিরিয়া দেখিলেন_-জীৰন গতপ্রায়--বিপক্ষের অসি 
উত্তোলিত। ভুই জনেই তখন অমরকে আক্রমণ করিল। কিন্তু 
সহসা একজন মুনলমান যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়] অশ্বভ্রষ হইয়া 

পড়িল ও গতাস্থ হইল। . অমর বিল্ময়াবিষ্ট হুইয়1! ভাবিলেন,__ 
“উহাকে কে মারিল?” কেবল মহাবেত জীবিত রহিলেন । 
আর যুদ্ধ করা সৎপরামর্শ নহে বিবেচনায় তিনি বিপরীত দিকে 
অশ্ব ফিরাইলেন। অমর ঘন ঘন তীর ছাঁড়িতে লাগিলেন ও 
ভাহার পশ্চাতে অশ্ব চালাইলেন। মহাবেত পলাইতে পলা- 
ইত্তে কহিলেন,__ | 

“ফিরিয়া যাও | তুমি আজি যে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ, তাহ! বড 
বড় বীরের পক্ষেও শ্লাঘার বিষয় ! তুমি তোবাঁলক! এই কয় 
মুনলমাঁনের বীরত্বের কথা বাঁদসাহও অবগত আছেন। কিন্তু 
ভাবিও না, অমর! এ সৌভাগ্য এতিদিনই ঘটিবে | যবনের 

দাসত্ব অবশ্যস্তাবী বিধি-লিপি । আজি না হয় কালি ফলিবে।” 
অমর বলিলেন,_- 

“একবার আকবরকে আসিতে বলিও--বিধি-লিপির অর্থ 
বুধাইয়া দিব” 

অমরের অর্খের হ্যায় মহাবেতের অশ্ব অধিক শ্রাস্ত হয় 

নাই। অতএব সে বেগে ছুটিতে লাগিল, অমরের অশ্ব তাহার 
অনুসরণ করিতে পারিল না। তখন অমরসিংহ হতাঁশ হইয়া 
অশ্ব ফিরাইলেন। কারণ মছাবেত তখন বাস্তরালে অদৃশ্য । 

শ্রানস্তি পরিহারার্থে ক্ষণেক বসিবেন স্থির করিয়া অশ্ব হইতে 

সিল 
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অবতরণ করিলেন। । ভখন সঙ্গিহিত বৃক্ষপার্থে দেখিলেন-- 

বর্ধাহক্কে শ্বেতাস্বর-বিশোভিতা ভুবন-মোছিনী প্রতিম! ! চন্দ্রা" 

(লোকে রমণীর বদন দেখিতে পাইলেন $ লধিন্ময়ে কছিলেন/-- 

“সেই তুমি 1” 

কিশোরী জশ্বান সহকয়ে অমরলিংহকে প্রণাম ফরিলেন। 

| অমর আবার কফিলেন,_- 

“এতক্ষণে বুঝিলাম অদা তোমারই উপদেশ প্রাণ পাই- 

য়াছি, তোযারই বর্ষ য় একজন যবন শিহত হুইয়াছি। তোঁমার 

খণ ইহজন্মে শোবিতে পারিব না” 

সুন্দরী কহিলেন,-_ 

“যে কি কথা-আমি কি কত্িয়াছি? ইরিনা” 

যুবরাজ কহিলেন,_ 

“তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের আশায় নিতান্ত ব্যাকুল 

ছিলাম । তোষার গুণগ্রাম-__তোঁমার--ষে কখন ভুলিতে পারিবঃ 

তাহা বোধ হয় না।” 

কিশোরী লজ্জায় বদন বিনত করিলেন। অমরমিংহ 

আবার কহিলেন. 

“তুমি আজি এখাঁনে কেমন করিয়া আসিলে 1” 
সুন্দরী হানি? জিজ্ঞাসিলেন,_ 

“আমি কোথায় না থাকি? আপনি এখন কোথায় সারা 

অমরসিংহ বলিলেন।-- 

“আমি গৌওও দুর্গে যাইব ।” 

কিশোরী বলিলেন, 

 পক্বাপনি শ্রান্ত হইয়াছেন, একটু বিশ্রা(ম কক _পরে রে 

ফাইিবেন। আমি এক্ষণে প্রস্থান কার । | 



প্রতীপসিংহ। €% 
পোদ সিসি পি ত ৯৩ ৯০ ৯ ৫৯২৩ স্টিল পিসিপিসপি পপ সিরা শীত পি পাটি ছি প উপ শপাসিপা তা পা পির সিট উপ পতি পাপা পপ দিপা 

' এতুমি এখনই যাইবে? আহি ভোাকে কত কথা জিজ্ঞা- 

সিব মনে করিতেছি । যাহার নিকট জীবন এত উপকারে বদ্ধ, 
তাঁহার সহ্তি নিতান্ত অপরিচিতের ন্তায় অপ্প সাক্ষাতে মন 

সপ্ত হয় না1% 

যখন অমরলি কর্থা কহিতেছিলেন, সুন্দরী তখন অতৃপ্ত 

নয়নে তঁহাকেই দেখিতেছিলেন। কথা সাঙ্গ করিয়া অরসি+হ 
তাঁথার বদনেয় প্রতি চাঁছিলেন) উভয়ের দৃষ্টি সম্মিক্তি 

হুইল | তখন দুন্দরী ত্রীড়া-সহকারে মস্তক বিনত করিলেন। 
অমরনিংছ আবার বলিলেন,-_ 

“তোমার সহিত হয়ত শী সাক্ষাৎ হইবে না” 

সুন্দরী বর্ষ গ্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে কহিলেন,২__ 

“এ অবীনাঁর প্রতি কুমারের অসামান্য 'অনুগ্রহ। ইছা 
আমার পরম সৌভাগ্য । কিন্তু-_ছয় ত”-_যাহা বলিভেছিলেন, 
ভাঁহা না বলিয়া আবার বলিলেন,__- 

“রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল) আমি এক্ষণে বিদাঁয় হই।” 
যুবরাজ কহিলেন, 

কে জানে আবার তোমার মধ্তি কবে সাক্ষাৎ হইবে ?” 

সুম্দরী বলিলেন,__ 

৮ “সাক্ষাৎ ততই পার্থনীয় ; ; কিস্ত যুবরাজ আমি 

কুলকাধিনী” 

রাজপুত্র বলিলেন, 

“পথ শত্র-সমাচ্ছন্ন | অতএব চল আমি তে'মাঁর সঙ্গে যাই।” 

“আমি বিপরীত দিকে যাইব” 

“ছুর্গে না গিয়া আমি ভোষাঁর সঙ্গে বিপরীত দিকেই 
যাইতেছি।” 



&২ গ্রতাঁপসিংহ। 

কিশোরী অবনত মন্তকে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,” 
“আপনার আশীর্ধাদে, কুমারী উন্মীল। কখন ভয়ে ভীতা 

হয় নাই।” 

ধীরে ধীরে কুমারী উন্মণলা অমরনিংহের নিকট হইতে 
চলিতে লাঁগিলেন। অবিলম্বে কিশোরী নেত্রপথের অতীত 

হইলেন। অযরনিংহ বনুপ্ষণ মুর ভ্ায় সেই দিকে চাহিয়া 

রহিলেন, পরে দীর্ঘ নিশ্বাসসহ গাত্রোথান করিয়া] কহিলেন, 

“কুষারী উত্ব্লা কুমারী উন্ীলা কখনই মানবী নেন 1” 

অমরসিংহ অশ্ব আনয়ন করিয়া আরোহণ করিলেন। সেই 
গভীর রজনীতে, সেই জন-শুন্য অরণ্য-পথে বীরবর অমরসিংছ 
একাকী চলিলেন। বাস্-প্রককৃতি তখন তাঁহার অন্তরে আর 

স্থান পাইতেছেনা। অংসার, যুদ্ধ। যবন, ধর্ম, স্বদেশ সে 
সকল খন তিনি ভুপিয়াছেন। একই বিষয় চিন্তনে তখন 
তাহার অন্তর বিনিবিউ। কুমারী উন্মীলা দেই চিন্তার ব্ষয়। 
সেই দিন হইতে অমরসিংছের হৃদয়ে কি এক অননুভূপুর্বব বিছা- 
দ্বেগ সঞ্চালিত হইল) সেই দিন হইতে অমরনিংহ নিজ-চিতের 
উপর গ্রভুতা হারাইলেন। 



গ্রতাঁপসিংহ। ৫৫. 

০ পা থা 

কলা 

৪ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ। 

যুৰক-যুৰতী | 

বেলা সার্ঘ দ্বিপ্রহর.। ঘোর সন্তপ্তা মেদিনী যেন চম্ চম্ 

করিতেছে । প্রচণ্ড রবি-কিরণ প্রস্লিত বন্িবং প্রতীত হই- 

তেছে। এইরূপ সময়ে কুমার রতননিংহ দেবলবর নগরের 

রাঁ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন | বিশন্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে মা" 
রাণা বা তাহার অধীনগ্রণ দেৰবলবর রাজের সহিত সৌঁহাঁদ্য 

রাখেন নাঁই। নানাকারণে মহারাণা বৃদ্ধ দেবলবর-রাজের 

উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। গ্াহার যাহাতে বিরাশ তাঁহার 

জনুগভগণেরও তাহাভেই বিরাগ। কিন্তু সম্প্রতি ডাহাদের 

মনোমালিন্য বিদুরিত, হইয়াছে মহারাণ এক্ষণে বৃদ্ধ রাঁদার 

প্রতি সদয় হুইয়। তাহাকে সহচররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, স্কুত- 

রাং তিনি এক্ষণে আর কাহারও বিরাগভাঁজন নহেন | মহা" 

রাণার অপ্রীতি জন্মিবাঁর পুর্বে রতননিংহু কখন কখন দেবল- 

ৰর আমিভেন; কিন্তু থে পী্চ বংসর মহাঁরাঁণা বৃদ্ধের পর 

বিরক্ত ছিলেন, লে কয় বংসরের মধ্যে কাহার সাহস যে 

তাছার সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিবে! অন্ত পাঁচ বংসর পরে রতন- 
পিংহ আবার দেবলবর নগরের রাজ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া 
দৌবারিককে জিজ্ঞাসিল, 

“রাজা কোথায়?” 

দৌবারিক সবিনয়ে নিবেদিলেন,+ 
“তিনি গভ তিন দিবসাবধি বা নাই, কোথায় আমরা 

জানি না।” 



৫৪ প্রতাঁপদিংহ 
ক্লাস ৯৫৬৫১৫ ৬ পিপি সিপাসিত তপতি সত শত ৯ সএাসিপাসি স্পা সিসিসিপাসসপা্পসি পাশা সপিস্পাসিপসদিশীপাশ্পা সিসিসিপরর্পা সি সত সপসপিস্পসিলাসপান পাল ৬ স্পা পম লাসি পাস সস 

হুদার বলিলেন, -- রা 

“তিনি আজি আদিবেন কথা ছিল% কেন আইসেন নাই 

বুঝিতেছি না ।” 

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার বালিলেন,-_ 

«আমি আপাততঃ কিয়তৎকাল এখানে বিশ্রী করিব” 

দৌঁবাঁরিক বলিল,_- 

“অনুগ্রহ পূর্বক আঁমার সহিত আন্মুন |” 

কুমার রভনসিংহ ভবম-মধ্যে গ্রবেশিলেন। দেবলবর-রাঁজের 

গরধান কর্তচারী তীঙ্বাকে পরম সমাঁদরে সঙ্খে করিয়া একটি 
প্রকোঁঠ-যধ্যে লইয়া গেলেন। সেই প্রকোষ্ঠে একখানি তৃণা- 

চ্ছাদিত পাঁলঙ্ক ছিল ; রউননিংহ প্াঁছার উপর উপবেশন করিশ 

লেন। দুই জন ভূত্য বায়ু বীজন করিতে লাঞগিল। ক্রমে ক্রমে 
ফুষার সেই খউকৌপরি গভীর নিদ্রাঁভিভূত হুইলেদ। পরাহ্ 

কাঁলে- কুমারের নি্রা-তঙ্গ হুইল । তিনি চক্ষুকম্মীলন করিয়া! দেখি- 

লেন নন্ধ্য উপস্থিত গ্রীয়। আর এখানে অবস্থান করা বিধেক্ক 
নহে বিবেচনায় সত্ব মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া প্রস্থান কদিবার 

উপদ্রুম করিতে লাগিলেন | এমন সময়ে একজন দানী সিসির 

নিবেদন করিল; 
“কুযারী যুঘাদেহী মনথাশয়কে জানাইডে বলিলেম ফে, ডীহাঁর 

পিতা দেবলবর-রাঁজ কার্ধ্যাসুরোধে এখানে উপস্থিত নাই । যছা- 
শয়ের পদার্পণে তাহাদের ভবন পবিত্র হইয়াছে? কিন্তু, মহাশ- 

য়ের সমুচিত অভ্যর্থন! তিনি কিছুই জাঁনেন না? অত্ভএব ভীছার 

প্রার্থনা যে, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তীহান় সমস্ত ত্রুটি ৮ 
করিবেন টি 

| কুমার জিজ্ঞামিলেন,-- 



প্রতাপংহ। ৫৫ 
পা সিিিউপসিল ৯ এপি সত সপি৯লসপাসপসাসিতাসিসসিপাসিিস্রি পা িস্পি সপ সর সি স্পাসিবাসিপা পাপা সপ সপাসপাপাসপক্পর সানি স্পা স্পা ৯ সত সপাস্পা সপ সপ পা সাত সী পাপী পাস স্পি সি 

' * “কুমারী যমুনা এখন কেমন আছেন?” 
“তাল আছেন ।' 

রতনসিৎহছ বলিলেন) 

“কুমারীর সেজন্যে আমি পরম প্রীত হইলাম) আমাদের 

আঁজি কালি কিরপ অবস্থা তাহা অবশ্যই দেবলবর-রাজ-তনয়াঁর 

অবিদিত নাই। আমি নেই জন্যই সম্প্রতি তাহার নিকট বিদায় 
প্রার্থনা করিতেছি ।” 

দাসী প্রস্থান করিল এৰং অনতিবিলম্বে ১৪ করিয়া 

নিবেদন করিল)-- 

“যুবরাজ! অদ্য সন্ধ্যা উপস্থিত সুতরাং অন্ধকারে রাত্রি 

কালে গমনে ক্$ হইবে । এজন্য কুমারীর প্রার্থনা যে, পদার্পণে 

ধাহাদিগকে পরমাঁনন্দিত করিয়াঁছেনঃ আতিথ্য এহপে তাহাদিগকে 

পবিত্র ককন |”' | 

কুমার কিয়ংকাল নিকত্তরে থাকিয়া চিন্তা করিলেন; পরে 

কছিলেন)--- দি কঃ 

“তাহই হইল-_এ রাত্রি পুজ্যপাঁদ দেবলরাদ্র-ভবনেই আতত- 

বাঁছি্ভ করিব। বিশেষ যমুনা দেবীর যে যত্র”-- 

দাসী বলিল, 
“রাজপুত্র ! কুমারী যে কেবল আপনাকে এরূপ যব করিতে 

ছেন, তাহা নছে; জভিথি-সৎকার তীহার নিতান্ত প্রিয় কার্য | 

রাজার অর্ধাধিক টৈষর্িক কায কুমারী নির্বশহ করিয়া থাকেন। 
রাজাস্থ দীন, ছুঃখী, মহৎ ভাবতে তাহাকে লক্ষমী-স্থরূপ| বলিয়া 

জ্ঞান করে |” | রা 

রতনমিৎহ বলিলেন, 

“না, হইবে কেন? দেবখ্লর'জ বেন বর রণ, তাহার ন শু 



৫৬ গ্রতাপগিংহ। 

তাও অবশ্যই ভদনুরূপ হইবেন| কুমারী যে এত গুণবর্তী হইয়াছেন, 
ইহ! বড়ই আনন্দের বিষয়। কুমারী আমার অপরিচিতা৷ নছেন; 
পুর্ব্বে আমার এখাঁনে সতভ যাঁতীয়াঁড ছিল। গত পাঁচ বসর 

এখ[নে আনি নাই। কেন আসি নাই, তাহা কুমারী অবশ্যই 
জ্ঞাত আছেন ।” 

দাঁপী করযোড়ে কহিল,-_- 

“এ দাসীরগ তাহা অবিদিত নাঁই।” 

দাসী প্রস্থান করিল; কিছুকাল পরে পুনরাগতা হইয়া 
নিবেদিল,-- | 

“সায়ংসন্ধ্যার সমস্ত আয়োজন প্রস্তত; অতএব যুবরাজ 

আগমন ককন ।” 

দাসী চলিল, কুমারও তাঁহার অনুসরণ করিলেন । 

_স্ুপ্রশস্ত কক্ষে আহিকোপষোগী আয়োজন সমস্ত প্রস্তত। 
কুমার তথায় পিয়া ভক্তিভাবে আরাধনা করিলেন। অতঃপর 

দাসী স্বর্শপাত্র পূর্ণ করিয়া নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিল। 
অনভিবিলম্ষে কুমারী যমুনা তথায় আগমন করিলেন। 

যমুনার বয়ন ষোড়শ বর্ধ। তাহার দেহ পরিণত ও সুকুষার-. 
সর্ধত্র টলটলিত। বর্ণ__প্রদীপ্ত, উদ্্বল ও গোৌঁর। কেশ-রাশি 
ঘোর কফবর্ণ; মুক্তামালবিজড়িত বেশী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। নয়ন 

যুগল--টানা, স্থির, প্রশান্ত উজ্জ্বল ও অনাান্ বুদ্ধির পরিচা' 
য়ক। ভারাদ্বয় নিবিডক্কঞ্ত | নাসিকা উন্নত; তদগ্র চিক্ধণ; 
মধ্যনাস! বিদ্ধ, তাহাতে মুল্যবান মুক্তাসম্বলিত একটি নোলক 
লম্বমান। কর্ণদ্বয়ে দুই হীরকখচিত ঢুল বিলম্বিত | কণ্ঠ স্তরে. 
স্তরে চিন্তিত, তাহাতে অ্বলন্ত পরস্তর-ধওপুর্ণ সৌঁবর্ণচিক পরি- 
শোভিত। হন্তদ্বয় সুল, গোল ও সুকুমায়। প্রকোষ্ঠে হীরক 
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' খচিত রর “বলয় এবং রা নি ভাত, তাহার পারি 

ধান অতি মনোরম ও স্বর্ণোজ্ৰল পরিচ্ছদ। 

যমুনা দেবলবর-রাঙ্জের একমাত্র সন্তান। শত পুত্র হই” 

লেও দেবলবর-রাঁজ যে আনন্দ না পাঁইতেন; এই কন্য। হইতে 

তদধিক আনন্দ লাত করিতেছেন। রাঁজকুধারা পিঠার রাজকা*- 

ধের্যর সহায়, আনন্দের হেতু, বিপদের বুদ্ধি ও গৃহকর্থ্ে কর্তা! 

যখন যমুনা পঞ্চ-র্য বয়ক্ষা, দেই সময়ে যমুনার মাতৃবিয়োগ 
হয়| দেবলবর-রজ আর দার-পরিগ্রহ্থ করেন নাই । একে মাডৃ* 

হীনা,. তাহাতে একমাত্র সন্তান, তাহাতে আবার একাধারে এত 

গুণ, জ্বুতরাৎ যমুনা পিতার অনাধান্য স্ব পাত্রী । 

কুমারী যমুন। ব্রীড়াবনত বদনে তথায় আগমন করিলেন। 

রতনসিংহ মোহিত হইন্বেন! দেখিলেন, তিনি তীস্থার পঞ্চদশ- 

বর্ষ বয়ক্রমকালে যাহাকে একাঁদশব্ীয়া বাঁলিক1 দেখিয়াঁছেন, 
দেই যমুনা এখন পুর্ণাঙ্গী। নে এখন ঘৌবনের স্থুরতি-পুর্ম 

পুর্পময় পথে প্রবেশ ক'রতেছে। আর সে বালিকার সে 

তরল হাদি, নে তরল ভাব নাই; লজ্জা এখন তাহার নকল 

অঙ্কে মাখা । আর রতন নিংহ? রতনপিংহছও এখন তেন 

ভ্রীড়াশীল বাঁলক নহেন। পাঁচ বংসর পুর্বে ক্রীডাই যাঁহার 

প্রধান আঁমোদ ছিল, আজি দে দেশের স্থাধীনত:র জন্য 
ব্যাকুল। পাচ বংদর পূর্বে বাহাদের বালক ও বালিকা 
বলা যাইত, আআর্ি তাহারা যুবক ও যুবত্ী। 

যমুনা অবনত মন্তকে লজ্জা-জনিত পরম রমণীয্লা ভাঁষ সহ" 

কারে, দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ প্রদীপ-জ্যোতি 
উহার রুণুস্থ হীরকে, নাস্কাস্থ :মুক্তায়, কণস্থু প্রস্তরে ডঃ 

ভাত হইয়া জুলিতে লাদিল ও স্ব [ব-স্ন্দরীর, 
ৃঁ টি 



৫৮ গ্রভাপমিংহ। 
কক রা 

স্পা পিস ভা? স্পা পির সি উর আপ ৯০৯ ৬০ ২ স্পাস্পিস্পা সি উপ বসল সি পিতা সস সিসি 

শোভা শতগুণ চারি করিল। রতনসিং হছকিজন্যপে দলে , 

বমিয়া আছেন, ভাহা ভুলিয়া গেলেন; কুমারী কি জন্য মে- 
খানে আসিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করিতে পাঁরিলেন না| চির" 
পরিচিত ব্যক্কিদ্বয়ের আজি এই নুভন ভাব ! ভীছাদের সময়- 
ভাণ্ডার হইতে পাঁচটি বদর চুরি গিয়াছে। সেই অপ্রতুলত। 
ভছাদিগকে এখন এই ব্যবহার শিখাইয়া দিয়াছে। পূর্বে 
যাহারা বালক ও বাঁলিক। ছিলেন এখন তীহারা যুবক ও যুবতী 
হইয়াছেন। 

প্রথমে রতনসিংহ কথ! কহিলেন। জিজ্ঞাসিলেন,_" 

“কুমারি! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?” 
যমুনা নতগুখে বলিলেন, 
“আপনি অনেক দিন আসেন নাই।” 
“সেই জন্যই কি আযাকে তুলিয়া গিয়াছ?? 
কুমারী একটু ছানির সহিত মিশাইয়। বলিলেন,_ 
“আপনিই বরং আমাদিগকে ভুলিয়াছেন। আগে তো আঁপ- 

ন!কে এখানে থাকিবার নিষিত্বি এত বলিতে হইত না 1” 
আমাদের এখন যে সময় তাহা ত তুমি জান।” 
তাহা হইলেও একবার দেখ! ন] করিয়া ফাইবার কথ। বলা 

নিতান্ত অপরিচিতের ব্যবহার |” 
দোষ কুমারের, সডরাঁৎ তীহারই পরাভয় হইল। এমন 

সময় সেই দাঁনী ভথায় আলিল। তখন বমুন! তাহীকে 
বলিলেন, 

.কেস্ম ! পিতা বাটী নাই সুতরাং কুমারের ন্যায় ব্যক্তির 
| রি অপ্থর্থনা হইতেছে না| ইনি হয়ত কতই দোষ হণ 



প্রভাপসিংহ। ৪৯ 

সপ পাটিণাসিপা্ছা্াতিতশত তলা এপাস্ি সপিত ও ২ এ সপিসিপিসিপী তি সিপাশা শ সিপাস্পাপ সপ সপাসপসসি 

রভনানিংহ নিন 

“তুমি আমার সহিত অত্ন্ত রী র আরম্ভ করিয়া; 

ইহা]! আমার পক্ষে এখানে এক প্রকার নুতন অভ্যর্থনা 

বটে।” 
“নুতন কেন? আপনি ষেএখন অপরিচিত নুতন লোক |” 

আবার তাহারই পরাঁজয়। ভখন রতনসিংহ বলিলেন,-- 

“পচ ব্খমর এখানে আলি নাই; হঠাৎ আমিলে যদি 

চিনিতে না পার--” 

রাজকুমারী বাধ! দিয়া কহিলেন, 

যাহারা আপনার আত্মীরতা শিথিল বলিয়া জাঁনে, ভাঁছাঁর! 
পরের আত্মীয়তাঁও দু বলিয়া মনে করিতে পারে না। আপ- 

নাকে পঁচি বৎসর পরে দেখিয়া চিনিতে পারিব না?” 
কুমারের তিনবার পরাঙ্য় হইল। তিন ভাবিরাছিলেন, 

ফুমারীর সহিত এতকাল পরে প্রথম সাক্ষাৎ দেবলবর-রজের 

সম্মুখে হওয়াই বিধেয়। কারণ এই কাঁলের মধ্যে কুমাঁরীর বর- 

সের পরিবর্তনের সহিত হয়ত তাঁহীর মনেরও অনেক পরিব- 

তন হইয়া খাঁকিবে । হয়ত বালিকা যমুনার সহিত যুবতী 

যমুনার মানমিক ভাঁবেরও অনেক বৈষম্য হইয়াছে । দেবলবর- 

রাজ বাটী না থাঁকায় কুমার সাক্ষাতের প্রস্তাব করেন নাই, 
এবং সেই দোষ উপলক্ষেই তীহাকে যমুনা অদ্য এতাদৃশ অপ্র- 
তিভ করিলেন । তখন কুমারী বলিলেনঃ-- | 

«আপনি জল খাউন। আবার রাত্রির আহার্ধ্য প্রায় প্রস্তুত । 

 ব্লউননিংহ ভাবিলেন, যমুনা আমাকে বথেউই লজ্জা দিয়া- 

ছেন, কিন্তু আমিও উঁংাঁকে একটা বিষয়ে শোধ হি পারি 
ছাঁড়িব কেণ? প্রকাশে; বলিলেন, পি 

পি পাপী সস পিপি পালি ৮. ল ৯ ৯১প ৯ ত৯চিলা সী সপ অপাসিলী সিল পাটা পে ৯ পে ৯ পাপা 



“দেবলবর-রাজ- কুঘারী যে রাজধানীর সমস্ত নি জানেন না, 

বা জানিাও পালন করেন না, ইহা অ' শ্চর্ম্য 

কুমারী সশঙ্ষিতভাবে কুমারের রুখের প্রন্তি চাঁহিলেন। 

তাহার হীরক-খটিত কর্মাভরণ ছুলিতে লাখিল। কুমার দেখিলেন_* 

অপূর্ব! বলিলেন, 

“আমরা মহারাণার জাদেশক্রমে পাঁতারি ডি শাঁর কিছুর 
ভপর আছর করি না, ভা কি তুমি জান না?” 

তখন কুমারী চমকিত হুইয়া' ছুই পদ পিছাবয্কা গেলেন এন 

উদ দৃষ্টিপাত করিয়া শান ্বরে কহিলেন, 
“ভগবন্ টৈতরবেশ! তুমিই জান এ হৃদয়ে মছারাপার 

আফেশের কি, যুল্য। আমার এই ক্ষুত্র জীবনের বিনিষয়েও 

মহারাণার আঁন্ঞা লজ্বন-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না|” 

 'আঁবার কুগাঁরের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,-- 
সর্বনাশ ! কুমার আঁষাকে মার্জনা ককন। আমার দৌঁষে 

ও ভুল ঘটে নাই। কুম্থুমের অমনো যোগরিতায় ইহা' ঘটিয়াছে। যা) 

য়ই জন্য, ছউক, আমিই অপরাধিনী_-আমাঁকে মার্জনা ককন।” 

ফুমার সানন্দে দেখিলেন। এই কুম্ুম-সুকুমারীর কোঁমল 

অন্তরেও কেদন রাঁজ-তক্কি ও স্বদেশানুরাগের তাড়িতলংরী 

খেলিতেছে। ভাকিলেন। “এ দেশ কখনই অধঃপতিত থাকিজে 

পারে না।' 
কু বাস্ততাসহ একখানি পাতা আনিয়া দিল এর, মুনা 

খাদ্য ব্ব্য নযস্ত সেই পাতার উপর স্থাপন করিলেম ও সেই 

্ব্€পাত্র- দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে, 

রতন নিংহ রাত্রে আর আহার করতে অস্বীৃও হইলেন 
বলিলেন, স্পা 
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স্পা 

“বহুকাল পরে ভোম়াকে আজি দেখিয়া, মন ঝড় আনন্দিত 
হইল। | | 

কুমারী কথার কোন উত্তর দিলেন না| একবার নখ 

তুলিয়া প্রীতি-পুর্ণ দৃষ্টিতে রতনলিংছের মুখের প্রতি চাহিলেন। 
নে দুটি কত কথা রই কার্ধ্য করিল! 

আবার রতন সিংহ কহিলেন,-- 

“মামি তো! কালি প্রত্যুষেই গমন করিব। হয় ত তোমার, 
সহিত আ'র সাক্ষাৎ হইবে না? 

“কেন ?” 

“যে বিষম সমরায়োোজন হইতেছে, তাহাতে কে কাচিনছে 

কে মরিবে, কে বলিতে পাঁরে ?” 0. 

সুন্দরী ্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,--. 
“ভবানী ককন মিবার যেন জয়ী হয়।” | | 

কুমার গাত্রোখান করিলেন। কুসুম তাহাকে সঙ্গে করিয়া 

লইয়া চলিল। বহিঃস্থ প্রকোঁষ্ঠে, আপিবামাত্র প্রধান কর্্বচারী 

তাহাকে সঙ্ষে লইয়া চলিলেন এবং এক. স্বিস্তীর্ণ প্রকোন্টে 

উপস্থিত, হইয়া তাহাকে, শয়নার্থ একখানি তৃণাচ্ছাদিত খট্টা 
দেখাইয়া দিলেন। কুমার তথায় উপবেশন করিলে কর্মচারী 

নিঙ্গে বলিয়া মছারাণী, যুদ্ধ, যবন ইত্যাদি-নানাবিষয়ক আলাপ 

করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হুইল.। কর্মচারী বিদায়: 

লইয়া প্রস্থান করিলেন। কুমার শুন করিলেন-_নিদ্রার জন্তা, 
না চিন্তার জন্য? - চিরকাল ধাথাকে, দেখিয়া! আনিতেছেন, 

তাহাকে পাচ বংসর পরে আক্তি একবার দেখিয়া এই অনি- 

জীবী যুবকের হুদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাঁবেৰ উদয় হইল ; 
আজি তীহার শখ্যা চিন্তার নিকেতন হইল.; আজি তিনি 
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সংমার হুতন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; আজি কুমারী যমুনা 

ভীহার অন্ত্ররে ও বাহিরে বিরাজ করিতে লাগিলেন । কুমা' 

রের রাত্রে ভাল মিত্রা হইল না। আরও একটি নিরীহ 

প্রাণীর নিকট সে রাত্রি নিদ্রা ভাল করিয়া দেখা দেন নাই। 

তিনি যমুনা । | 
অতি প্রত্যুষে রতনসিংহ শধ্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিলেন 

এবং গমনার্ধ প্রস্তুত হইলেন। যখন তিনি প্রকোষ্ঠ হইতে 

নিষ্কান্ত হইলেন তখন দেখিলেন, তীহাঁর সন্থুখ যমুনা, তং- 
পশ্চাভে কুম্ষ। বিদায়-দাঁন ও বিদ:য়-গ্রহণ সমাপ্ত হইল। 

ইতিহাসে তাহার বৃত্তান্ত লেখা নাই বটে, কিন্তু আমরা শুনি- 

য়াছি যে, সেই বিদায়-কালে রতনসিংহ “পত্তন নগর যাইব 

বলিতে “প্রতাঁপসিৎহ নগর যাইব" বলিয়া ফেলিয়|ছিলেন এবং 
পথে ভুলক্রমে অশ্বকে অনেকক্ষণ বিপরীত দিকে চালাইয়া- 
ছিলেন। আর কুম্থম লোকের নিকট পণ্প করিয়াছিল যে, 
রভনসিংহ চলিয়া যাওয়ার পরে, চারি পাঁচ দিন যমুনা তাঁহাকে 

মধ্যে মধ্যে “কুমার” বলিয়া ডাকিয়াছিলেন এবং তীছার প্রিয় 

হরিণ-শিশুকে তিন দিন আহার দে নাই। কিন্তু এ নকল 

আঁমাঁদের শুনা কথা,__আঁমরা ইহার কোন প্রমাণ রাখি না। 
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অষম পরিচ্ছেদ । 

মস্তক-বেদন। | 

উদয়-সাগর বেউন করিয়া যে অত্যুঙ্চ প্রাস্তর-গ্রাচীর আঁছে, 

তাহার উত্তর ধারে পঞ্চাশটি পটমণ্ডপ স্থাপিত রহিয়াছে। দু- 

ইটি বস্ত্রগৃহ অত্যুত্কৃউ. বনাতে রচিত। ভাথার উপরস্থ স্বর্ণ- 

কলম রবি-কিরণে ঝলসিতেছে এবং তাহার উর্ঘদেশে বাদ- 

সাহের নিশান উড়িতেছে। অবশিষ্ট পটমণ্রপগুলি তাদৃশ 
উংক্কউ নছে। বাঁদসাহ আকবরের প্রবাঁন সেনা নায়ক মহারাজ 
মাননিংহ সোলাপুর জয় করিয়া আঁদিতেছিলেন। উদয়পুরের 

নিকটে উপস্থিত হইয়া ত্রাহ্থার মহারাণ। প্রভাপদিংছের সহিত 

সাক্ষাৎ করিবার বাদন! জম্মে। ইতিহাসানুরাগী ব্যক্কিমাত্রেই 
অবগত ,আছেন যে, মাননিংছ বাদসাহ আকবরের পুত্র সেলি- 
মের সহিত আপনার ভগিনীর বিবাহ দেন। এজন্য তিনি 

তেজীয়ান্ব রাজপুতদিগের চক্ষে অত্যন্ত ঘণার পাত্র হুইয়া- 

ছিলেন। তার পদ-প্রতিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হইলেও স্বজাঁতীয়েরা 
তাহাকে পতিত ও কলঙ্কিত বলিয়া নিন্দা করিত। অসা- 

ধারণ রুদ্ধিম'ন মাননিংহ লোকের মনোভাঁব বুঝিতে অক্ষম 

ছিলেন না। এই কলঙ্ক বিদুরিত করিবার কেবল একই 
উপাঁয় ছিল। সে উপান্ব-মহারাণা প্রতাপসিংঘের অনুগ্র। 
ম্ারাণা রাঁজপুভকুলের চুড়া। ভীহার কার্য্যর বা ইচ্ছার 
দোঁৰ উল্লেখ করে, এত সাহন বা সেরূপ মতি কাহারও নাই। 

অতএব প্রতাঁপনিৎছ যদি তাছাকে কূপ] করেন, যদি দয়া করিয়া 

তাহার সহ্তি একত্রে জাধার করেন, তবে তাঁর কাহার দাঁব্য 
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আহাকে দ্বণ| করে বা পতিত বলিয়া ধিকার দেয়। এই জন্য 
মহারাজ মানসিংহ স্থির করিলেন যে, মহারাণার ভবনে 

অতিথিস্বরূপে উপস্থিত হইলে তিনি অবশ্যই অনুকম্পা করিবেন। 

মানসিংহ অন্য স্থির-প্রতিস্ঞ। প্রতাপের ককণা-লাভ করিতেই 

ইইবে--এ অপযান আর সহিব না। 

মাঁনসিংহ শিবির-নিবেশ পূর্বক সংবাদ পাঁঠাইলেন যে, 

তিনি মহারাণার সহিত সাক্ষাতের অভিলাধী এবং অদ্য 

তাঁহার দ্বারে অতিথি। প্রতাপনিংহ পুজ্ অমরসিংহ সহ 

সমাগত হইয়া মাননিংহকে সমাদর করিলেন। এই 

সম্পুর্ণ বিকদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের সাক্ষাৎ হইল | একজন 

গেঠরব ও তেজ বিক্রয় করিয়া ধন, সম্পদ ও ক্ষমভা লাভ 
করিয়া আনন্দিত; আর একজন ধন, সম্পদ ও ক্ষমতা তুচ্ছ 

জ্ঞান করিয়া আপনার অমীম গোঁরৰ ও তেজের বলে বলী- 

'প্লান্ ও আনন্দিত, একজন অমিত-প্রীতাপ বাদসাছের দক্ষিণ 

হস্ত) উহার বিপদে সহায়, আনন্দে সুহৃদ, মন্ত্রণার সচিব ও 
অভ্যুদয়ের মুল; আর একজন, বাদসাহ্থের পরম শক্র--তাঁহার 

পদের অবমাননাকারী, তাহার প্রতাপে অকাতর, তাছার দর্প 

হরণে চেষ্টান্বিত। একজন অধথা সম্পংশালী, অত্যুন্নত-পদ 
প্রতিষ্ঠাভাজন ও অপাধারণ সমর-নিপুণ হইলেও বাদসাছের 
অধীন ; আর একজন'ধন-জন-গৃহ"শুন্য পথের ভিখারী হইলেও এ 

জগতে কাহারও নিকট মস্তক নত করেম না, কাহারও 

অন্নীনা নছেন।| এক জন রাঙ্গপুতচুলের চক্ষে ভ্রষ্ট ও পতিত। 

আর এক জন তাঁহাদের চক্ষে স্বর্গের দেবতার ন্যয় ভক্তি-। 

ভাজন ও ভদ্র মমাদরে পুজিত। একজন যাঁহা হারা- 

ইয়াছেন' ত'হা এ জীবনে আর পাইবার, জাশা নাই? আরি 
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একজন যাহা হারা ইয়াছেন, ভাঙা পুনকন্ধার করিব!র শত সহস্র 

উপায় আছ্ে। অন্য এই ছুই জন বিভিন্ব-অবস্থাঁপন্ন, বিভিন্ন- 

স্বভাবশ[লী, এবং বিভিন্বযতাঁবলম্বী ব্যক্তির পরস্পর 

সাক্ষী হইল! অদ্য বাদসাহ আকবরের প্রধান সেনাপতি 

অন্বর রাজ্যের অবীশ্বর মহারার্জ মানপিংহ, রাজ্যহীন, অরণ্যবাসী, 

দরিদ্র প্রতাশনিহহের দ্বারে অতিথি--উ ছার কপার ভিখারী ! 

সাক্ষাৎ, শিষ্টাচার, আলাপ সমান্ত হইল। তখন মাঁননিহহ 
বলিলেন, 

“মহারাণা রাজপুতকুলের চুঁড়ামশি। আপনাকে দেখিলেই 
মনে যেন কেমন অতুল আনন্দের উদয় হয়।” 

মহীরাণা পরিহান-স্বরে বলিলেন, 

“এ ধন-জন-শুন্য ছুর্তগাঁকে দেখিয়া দিল্ীশ্বরের প্রধান সেনা- 
নায়ক ও অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর অশ্বররাঁজের জানন্দের কোনই 

কারণ নাই।' 

মহারাজ মাঁনপিংহ একটু অপ্রতিভ হইলেন ; বলিলেন, 

তুচ্ছ ধনসম্পৰ্ধি ভূমণডলে ছড়াছড়ি আছে, কিন্তু মহার[জ। 

ষে ধনে ধনী তাহা কয় জনের ভাগ্যে মিলে?” 

প্রতাপনিংহ হা নিয়।,বলিলেন,_- 

«সকলে এ কথা বুঝে কি?” 

“যে না বুঝে সেমূঢ়।? 

“আপনি যখন এতদূর বুঝেন, তখন অবশ্য ইছাও বুঝেন 
যে, আমার যাহা আছে তাহা মকলেই ইচ্ছা করিলে রাখিতে 

গ1রিভ !” ূ 

স্থতুর মানসিংহ দেখিলেন কথা ক্রমেই তাহাকেই দধাক্র- 
মণ করিতেছে। কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে লারিগেদ না। 
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বদন একট লঙ্জিত ভাব ধারণ করিল। কিন্তু তিনি 

অদ্য স্থরি-প্রতিজ্ঞ;ঃ তিনে অগ্ত অপমানও হাসিয়া উড়্াইবেন 3 

তিনি অদ্য ক্রোধের বশীভূত হইয়া কর্ধ্য হানি করিবেন না। 

বলিলেন, 

“য়ে রাখে মাই সে আপনিই মরিয়াছে ।- এখন মহার[ণা আর 

কত দিন এমন করিয়। থাকিবেন ? 

" , “যত দ্রিন জীবন । নচেং উপায়ই বা কি?” 

“উপায় কি নাই?" 

যছারাণ] অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, 

«আছে আপনাদের অনুসরণ করিতে পাঁরিলে উপায় হয়। 

কিন্তু সে উপায় কখনই প্রভাপামিংহের গ্রহ্ণীয় হইবে না” 
আবার মাননিংহের বদন যণ্ডন গম্ভঃরভাব ধারণ করিল। 

তাহার ললাট দির! ঘর্ম বাহিরিতে ল'গিল এবং তীহার চক্ষু ঈষ- 

দশ আবির্ভাব হেতু একটু উজ্জ্বল হইল। কিন্তু তিনি অদ্য স্থির প্র- 
তিচ্ষ। বহুক্ষণ পরে আবার কলিলেন,-- 

«আপনি ভাবিয়া দেখুন কি কর্তব্য। বলুন অর কি উপায় 

আছে? জাগনি কি উশায়ে মান রক্ষা করিবেন ?? 

প্রতাপমিংছ হাপিয় বলিলেন" 

*নুদ্ধ করব, জর করিব । স'হছসে মক না হয়?” 

“ল্লক'র করি, সাহসে অনেক মহৎক ্য হয়, কিন্তু মহার/ণা 

দময়ট1 একবার বিবেচনা ককন।” পা 

,ঞৰমর যে মন্দ পেশ আপনা:দর জন্য । আপনারা যদ্দি 
আমাদের পক্ষ ত্য'গ না করিতেন, তাহা হইলে ক্ষুদ্র আকবরকে 
আনরা 'তৃণের ন্য'র উডাইরা দিন্চাম। ভারে আকবরের দত 

জীব দ্ধ আপনার, হন্ডের পর.ক্রবই' অবিক,ংশ স্থল তাহার: 



প্রহাপন্ঈংহ। ৭. 
স্পাই পাটা নাছির স্পিন সিসি লাস স্পা পাত পাস পানি পা পালকি লাস পাম সম্পন্ন পপি সস সপন সপ পাস পি পাস্ষিলী 

হার | অন্বরর?ঠজের সেই পরাক্রান্ত হস্ত বিধন্মাঁ যবন নেবায় 

নিয়োজিত না হইলে, আকবর-বুদ্বদ নময়-দলিলে মিশিয়া যাইত; 
তাহার নিদর্শনও থাঁকিত না'।" 

মাননিংহ বলিলেন,--- | 

“যাহা হইরাছে তাহা তো আর ফিরিবে না; এখন--) 

মহারাথ। বাঁধা দির হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 

“এখন কি আপনি কল শৃর্নালকেই লাঁখুঁলহীন দেখিতে ইচ্ছ| 

করেন ?” 

মানদিংহ নীরব ও অধোনুখ। কিন্তু তিনি অদ্য স্থিরপ্রতিদ্ধ। 
হুক্ষণ পরে আবার বলিলেন; 

“মহার গার বীরত্ব বাঁদসাহ বাহাদুরের অবিদিত নাই । ভিনি 

নিয়তই মহারাণার প্রশংসা করিয়া থাকেন |”? 

প্রতাপনিংহ ৰলিলেন,_- 

“যবন ভূপাঁলের গুণগ্রাছিতায় আপ্যা'য়ত হইলাম কিন্তুআঁমি 

ডানার নিকট সমগ্রন্পপে আঁমার ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারিতেছি 

না, ইহাই ছুঃখ।” 

“কিন্তু মহারাণ। ! বাঁদসাহের পক্ষ যেরূপ বলবান্, তাতে 

এ পক্ষে জয়ের আশা বড় অনিশ্চিত নয় কি?” 

মহারাণ! বলিলেন, 

“জয় না হইলেও মানের আশা আছে। যে গ্রিক এত দিন 

শিশোদিয়াকুল রক্ষা! করিয়া আদিতেছে, তাহ! কাহার সাধ্য নষ্ট 

করে?” 

“এ কথ! আমি স্নীকার করি। ক সে গেখরব রক্ষা করিতে 
যে আয়োজন চাহ, তাহা মহারাঁণার অছে কি 7 

“আমার. বদি কিছুই না থাকে, তথাপি. আঁমার আমি. জাছি) 



৬৮ প্রতাপমিংহ। 

পম সপন স্পস্ট সপ পরপর পা সিকি শপ সপ সপ সপ সপ পি পপ প্র ্পপ্পস্উ্্ প্থা ৯াস্্ষ ্যাট্ি সসাপাি 

এবৎ যতক্ষণ আমি থাকিব, ততক্ষণ চণ্ডবংশের গেঠরব অটুট 

থাকিবে ।” | 

“ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন! করি, তাহাই হউক । মহারাণ! যতক্ষণ 
আছেন, ততক্ষণ রাজপুতঙ্াতির তরন1 আছে। কিন্তু মহ'রাণাও 
তো] চিরদিন নছেন।” 

“তখনকি হইবে জানি না। সম্ভবতঃ তখন এ শেখর 

বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু নে পাঁপে কখনই গ্রতাপনিংহ পাপী নছে। 
মাঁনপিৎহ বলিলেন) 

“অবশ্য । কিন্তু আমি বলিযাহা থাকিবে না জানিতেছেন, 

ভাহার জন্য এত ক্লেশ কেন করিতেছেন ?% 

প্রতাপসিৎহের চক্ষু উজ্জ্বল হইল, অথচ ভিনি হাঁসিতে হানিতে 

বদললেন)_- 

«এ কথা আপনাদের মুখে ভাল শুনায়। মিবারের প্রতাপ- 
সিহ ওরূপ কথায় কর্মপাঁত করে না।” 

আবার মহারাজ মাঁনসিংছ নীরব। তিনি হস্তে বদনাবৃত 

করিয়া অধোমুখ হইলেন । কিন্তু তিনি অদ্য স্থির-প্রাতিজ্ঞ। 

একজন কর্মচারী আপিয়া সংবাদ দিল». 

« হাহার্য্য প্রস্তৃত।+ 

প্রতাপসিংহ মাননিৎছের মুখর প্রতি চাঁছিলেন। 

মাননিংহ বলিলেন,-- 

“ক্ষতি কি?” 

প্রতাপপিংহ বলিলেন,” 

“নামি স্বয়ং একবার দেখিয়া আর্সি। আপনি একট, 
অপেক্ষা ককন।% | 

 বনুক্ষণ পরে অযরদিংছ আলিয়া সংবাদ দিলেন) ণ 



প্রতাপমিংহ। ৭৯ 

| দন্মহারাল ! | অন্ত প্রস্তড |” 

মানসিংহ অমওগিংছের অনুসরণ করিলেন। 

রাজ-প্রাসাদের সন্নিছিত এক মনোহর স্থান এই রাঁজ-অতিথির 

২কারার্থ নিরূপিত হইয়।ছিল। তথায় স্বর্ণ-পাত্রে অন্নাদি খাদ্য 

সমস্ত বিন্যস্ত হইয়াছে; এক রৃক্ষপনত্রে তথাবিব আহার্যয সমস্ত. 

পরিস্থাপিত রহিয়াছে । মাননিংহ দেখিয়াই বুঝিলেন, পাতারি 

মহারাণার উদ্দেশেই পাতিত হুইয়াছে। অতএব এত অপমান 

সহা করা নিষ্কল হইবে না। চতুর্দিকে চাছিলেন-_-মহারাণ? 
সেখানে নাই । মনে একটু আশঙ্কা জন্মিল | ৰলিলেন,__ 

দরাঁজপুন্র ! তোমার পিতা কোথায় ?” 
অমরসিংহ তাঁহাকে সেই স্বর্ণ পাত্র দেখাইয়া দিয়া বলি 

লেন,__ | 

“মহারাজ উপবেশন কৰকন,__পিতা টর্নার 1» 

মাঁনসিংহ বলিলেন,_- 

“মছারাণা বৃক্ষ পত্রের উপর আহার করিবেন, আমাঁকে স্বর্ণ 
পাত্র কেন?” 

অমরমিংহ বলিলেন,-.. 

“তাহাতে হানি কি? মহারাণ। যেরূপ কারণে বৃক্ষ-পত্রে আহার 

করেন মহারাঁজের সেরূপ কোন কাঁরণ নাই ।” 

মাঁনদিংহ পাত্র সমীপস্থ হইয়া উপবেশন করিলেন। বলি- 

লেন, 

, ধযুবরাঁজ ! মহারাণ। কি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত আছেন 7” 

অমরদিংহ বলিলেন,_- 

«আপনি আহার করিতে আরভ্ত ককন-_মঁমি টি সন্ধান 
করিতেছি। 



ণ০ প্রতাপদিং হু । 

মানদিংহ বলিলেন,__ 

“তাহা কিরূপে হইবে? তাঁহাকে ফেলিয়া আমি কিরূপে 

আহার করিতে পারি? তুমি তাহার সন্ধান কর ।” 

অমরনিংছ প্রস্থান করিলেন এবৎ অনতিবিলম্বে প্রত্যা- 

পীমন করিয়া বলিলেন, 

মহারাণাঁ অনুমতি দিলেন_-মাপনি আহার করিতে পারেন ॥ 

তিনি আসিতেছেন | একটু বিশেষ প্রয়োজন ছেতু তিশি পা- 

শবস্থ প্রাসাদে গষন করিলেন । শীত্রেই আসিবেন॥? 

তখন মাননিংহর মন সন্দেহে আচ্ছন্ন ছইল। বুঝি বাঁনা', 

সক্ষল হয় না। তখন ভাবিলেন, যহ্ারাণার নিমিত্ত আহা” রর 

স্থান করাঁ হইয়'ছে, সেটা তো-শিষ্াঁচার ও কৌঁশল। আমাকে 
বুঝাইবার উায় যে, তীছার স্থান পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল”. 

আহরে আপবি ছিলনা, কেবল একটা অন্্াঁতপূর্ব কার্্যর প্রৃতি- 
বন্ধকতায় আমনিতে বিলম্ব হইয়া পড়িল। হায়! এত অপ- 

মান. সহিয়!) দ্বারে আদিরা উপযাঁচক হইয়া আশার সফলতা 

হইল ন1। তিনি আচমন করত, অন্নদেবতাঁর উদ্দেশে সমস্ত্ব 

আহাধ্য উৎসর্গ করিয়া অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। গ্রা- 

তাঁপসিংহ আপিলেন ন/।, খাদ্য সমস্ত নষউ হইরা গেল,। ভিনি 

বলিলেন, পি, 

-.“কুমার ! প্রাসাদ তো অধিক দূর নহে। তুমি আর একক 

যাও- দেখিয়া আইন কেন তাহার বিলম্ব হইতেছে ।” | 

অমরনিংহ পুুনর্বধরর গমন করিলেন এব অনতিকাল মধ্য 

প্রত্যাগত হইয়া কহিলেন, | ৃ 

. এমহারাঁদ । পিতা শিরোবেদনাঁয় নিতান্ত কীভর রনী 

সরা তিনি যে এখন শীত্র আসিতে পাঁ“রন এমন বোধ হয়. 



গ্রতীপহহ । ৭১ 

না। অতএব মহারাজ আর অপেক্ষা না করিয়া আহার করিতে 

আব্স্ত কুন |” 

মানসিংহ বুঝিলেন, প্রতাপনিংহ তাহার সহিত একত্রে 

আহার করিলেন না। মন্তক-বেদনা ওটা! তো ছলনা | অপ- 

মান সার হুইল, যনোরথ পুরিল না। এত দৈর্ঘ্য, এত সাছি- 

যুতা সকলই বৃথা হইল। স্থির প্রতিজ্ঞায় ফল ফলিল না । তিনি 

অনেকক্ষণ গশ্গীরভাবে বলিয়া রহিলেন। অমরনিংহ দেখি"লন 

সেই জগজ্জরী, ব'র-শ্রেষ্ঠ মধারাজ মাঁনপিংহ্বের নয়ন জলভারা- 

ক্রান্ত হইল | একবার ভাঁবি-তছেন, “এ অপযানের প্রতিশোধ 

দিব অমনি ক্রোধে তাহার বক্ষস্থল ফুলিয়৷ উঠিতে:ছ। 

আবার তখনই অসাধারণ ধীরতা সহকারে নে রাশ হিবরণ 

করিতেছেন | বুক্ষণ নিস্তন্ধতার পর মানসিংহ বলিলেন,-- 

“কুমার! তুমি অশেষ বুদ্ধিমান হইলেও বালক । তুমি 
বুঝিতেছ না মহারণ।র'কেন মস্তক-বেদনা উপস্থিত। ক্ন্তি 

মঙ্ছারাণার বুঝিয়া দেখা উচিত, যাহা হইয়াছে তাথার আর 

হাত নই; আমরা অনেক দূর অগ্রসর হুইয়'ছি আর ফিরি- 

বার উপায় নাই; যে ভ্রঘ ঘটিরাছে এক্ষণে তাহার সংশোধন 

করা অসস্ভব। তি'ন রজ?পুত জাতির চুড়া) সেই জন্যই 

আমি আ*») করয়,ছিপায যে মহার'ণা অদ্য আমায় জাতি- 

দান করিবেন। কারণ তাহ.র কাধের. উপর আপত্তি করে এমন 

বাক্তি কে আছে? মহার,ণা বাদ আমার সাত এককভ্রে 

আহার করিতে অস্বীক্কৃত হইলেন। তাঁহা হইলে অ.র কে জামার 

সহিত আহার করিব? অ.র ভাবিয়া দেখ, হঙাতে হার,ণার 

লাঁভই বাকি হইল? মানপিংহের সহিত মিভ্রঙা অপেক্ষা 

শঞ্তা করা সুবিধা নহে।: মাঁনিত্হের ক্ষমতা. মারল অ- 
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গোচর ॥ নাই। অদ্য তাহাকে এতদ্রুপে নানি ন! করিলে 

সেই মাননি'হ তর চরণের দান হইয়। থাকিত। সুতরাং 

দিল্লীর্বরের সহিত বিরোধিতার ইচ্ছানুরূপ অবদান হইয়া যাইত, 
এবং তীঙ্ার সে+ভাঁগ্য তাঁহার অজ্ঞাতনারে আনিয়া তাহাকে 

আশ্রয় করিত। আর এখন? এখন মর্খপীড়িত, অপমানিত, 
চরণ-দলিত মালজিংহ মহারাণ?র আতীয় নঙ্ে। তীহার যাছা 

ছয় ছউক, মানদিংহ আর তাহা দেখিতে না। তাহা হইলে কি 

হুই-ত পারে, ভহার চিত্র দেখাত অমার বাঁদনা নাই।” 

যানদিৎহ নীরব হইলেন। এখনও যানদিংছের সহিঝুতা 

গ্রশ'সনীয়। এখনও তীহার কথায় ক্রোধ অপেক্ষা দুঃখের 

ভাগই প্রবল।, এই সমর একজন উনৃত কর্মচারী তথার 

গ্রবেশির়! কখিলেন,_- | 

“মহারাজ! মহ্ারাণা মামাকে বলিতে বলিয়া! দিলেন, থে 

তিনি অ'গিতে না পারার নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তাহার 

শিরঃগীঢা অত্যন্ত প্রবল। আর তিনি বলিতে বলিলেন 
যে”-- 

কর্ধচারী চুপ কণ্রল| মাননিংহ বলিলেন,” 

“কি বলিতে বলিলেন, বলুন? 

£“অখুর তিনি বলিলেন যে, যে ব্যক্তি যবমের সহ্তি স্বয় 

ভম্ীর বিবাহ দিয় ছে এবং হস্তৰতঃ যবন কুটম্বের সহিত একত্রে 
আহার করির থাকে, তাহার সহিত মিবা:রম্বর কখন একত্রে 

আঘাঁর করিভে পারেন না! এবং ত হারও এন্সপ ছুরাশাকে মনে 

স্থান দেওয়া কখনই কর্তব্য নে ।” | 
এত দণে মহ্থারাঙ্জ মাননি:ছের সহিঞ্ুুতার বন্ধন শিখিল 

হইয়া গেন। আর তিন ক্রোধ চাপিয়া রাখি পারিলেন না । 
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ভীছার মুখমণ্ডল শ্রদীপ্ত হুইল ৷ লোচনুগল « আরক্ত হইল। 

তিনি জাতীয় রীত্যন্থুসাঁরে অত্ুক্ত উচ্ছিষ্ট অস্ত্রের কিয়দংশ স্বীয় 
উফ্ধীব মধ্যে রক্ষা করিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠলেন | 
যাইবার সময় কহিলেন, 

«অমরনিৎ্হ! ভোযাঁর পিতাকে ফলিও.ধে। আমরা ঢুহিভ 
ভগ্মী প্রতৃতিকে যবন অন্ত্পুরে উপস্থার দিয়াঁছি বলিয়। অগ্ঠাপি 

রাজপুতের সম্মান সংরক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আমর] কি করিব? 

প্রতাপনিংহ স্বীয় শুভানুধ্যানে অন্ধ । কুঝিলাম, এ দেশে আর 

হিন্দুগীতির জয়ের আঁশা নাই। যবন-প্রতাঁপদমীপে সকলকেই 
মত্ত হইভে হইবে | ভশবাঁনের ইচ্ছ! কে খণ্ডাঁইতে পারে?” 

মছারাজ মানসিংহ অর্থে আরোহণ করিলেন এমন জময় 

ঈছাঁরাণ] প্রতাপজ্সিংহ ভথায় আগমন করিলেন। মাণদিংহ 

তাহাকে দেখিয়। সাহঙ্কারে বলিলেন, 
«প্ররতাপসিংহ ! নিশ্চয় জানিও এ অপমান প্রতিশোধিত 

হইবে] যদ্দি এই ছু্কর্খের যখোঁচিত প্রতিফল না পাও, তাঘা 
হইলে জানিও আমার নাম মানমিংহ নছে।» 

প্রতাপনিংহ হীলিয়! বলিলেন, 

“মাঁনসিংহ 1 তুধি কি আমায় ভয় রাখা) ? জানি 

বাপ্প। রাঁওয়ের বখশধর ভয় কাধাকে বলে জানেনা । যে 

মুছর্তে তোঁমার ইচ্ছা হয় আমিও, প্রভাপসিৎহন রব সং রি 
মার্থ প্রস্তুত থাকিবে” 

প্রভাপসিংছের পশ্চাতে দেবলবর-যাজ দণায়মান ছিলেন। 

তিনি বলিয়া! উঠিলেন,_* ূ 

“পাঁর যদি, তবে তোমার আকবর ফুঁফুকেও সঙ্গে লহয়। 

আমিও ।» 
ও 



.$ গুতাঈসিংহ। 

মাননিংহ ব্যতীত আর যে যে সে স্থলে উপস্থিত ছিল, 

সকলেই উচ্চহাত্য করিয়া উঠিল। মানদিংহের চস্ফু দিয়া অগ্নি- 

্ষুলিক্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি শশ্ব ফিরাইলেন॥ 

আবার কি ভাবিয়া, আবার অর্থ ফিরাইলেন। নিমেষের মধ্যে 

অশ্ব অদৃশ্যু হইল। অমরনিৎহ বলিলেন). 

মানসিংহ যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হুইয়াছে। আমার বোধ 

হয়, ইহার পরিণাম আমাদের পক্ষে কখনই শুভকর হইবে ন।” 

প্রতাপসিংহ হানিয়া কহিলেন,-- 

«অমর ! ভয়কি?' 

+পিতঃ ! ভয়ের কথা নছে। আমার বোঁধ হয় মাঁনসিংছ 

এ অপমানের গ্রতিশোধার্ধ এাণপণে চে! করিবে।” 

“ভালই তো। দেবলবর-্রাঁজ, তুমি বেশ বলিয়াছিলে | 

ষুদ্র-হৃদয় মানসিংহ অন্ত শিক্ষা পাইয়াছে। 

অভঃপর - ষে স্থানে মানসিংহু আহীর করিভে বসিয়াছিলেন 

ভা পবিত্র গরঙ্গা-জল দ্বারা বিধৌত করা হইল এবং হল 

দ্বারা কর্ধিত হছইল। যে যে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন 

তাহারা সকলেই পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিলেন এবং গঙ্গাজল 

সংস্পর্শে পরিশুদ্ধ হইলেন। ধন্য জাতি-গোৌরব ! ধন্য তেজ! 

টণ্ডাল সংস্পর্শে যত অপবিভ্রভা না জন্মে, এই অনীম সাহুদী, 

গ্ানাধ। রণ বুদ্ধিমান যবন কুটম্বের লিভ একন্ছানে উপস্থিভি 

ও কথোপকথন হেতু এই রাজপুভ-কুল-পুঙ্গবের৷ আপনাদিগকে 

তিক অপবিত্র মনে করিলেন। 
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নবম পরিচ্ছেদ 

সপে পা 

পরিচয় | 

সন্ধ্যাফাঁলে ফ&াদেরী নদীতীরস্থ মৈর্ত ছুর্গবারে যুবরাজ অমর- 
নিংহ অশ্ব ছইক়ে অবন্ভরণ করিলেন। দেরী নদী সুগরশস্ত, 

কিন্তু এরভাপের কঠিন শাঁদনে তছুপরি এক খানি নৌকা নাই। 
চতুর্দিক জনশুন্য। জনশুন্য নদীতীরে চতুর্দিকস্থ ঘনারণ্য মধ্যে 

কঞ্প্রস্তর-বিনির্িত ছুর্গ ভয়ানক দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে। সেই 
ুর্ঘ সংস্করণ ও তাহার যথাবশ্যক ব্যবস্থা করিবার ভার অমর- 

সিংহের উপর অর্পিত হইয়াছে। কুমার দরবারে সমাগত হইবা- 
মাত্র দুর্গরক্ষকের! সসম্মানে আলোক জ্বালিয়৷ তীহাকে হুর্গান্ত্য- 

স্তরে লইয়া গেল। দুর্গ মধ্যে প্রবেশিয়া অমরসিংহের বিস্ময় 

জম্মিল। তিনি দোঁখলেন, গাঁর্থে একখানি শিবিকা, কতকগুলি 

বাহক ও কয়েকজন রক্ষক-বেশ-ধারী পুকষ রহিয়াছে। তিনি 
সবিল্ময়ে দুর্ঘরক্ষকগরণকে জিজ্ঞাসিলেন,_- 

«এ সকল কি?” 

ু্গরক্ষকেরা বিষম বিপদে পর়িল। ভাঁহাঁরা প্রভুর অজ্ঞাত- 

সারে চুর্গঘধ্যে কাহাকেও স্থান দিয়াছে; তঙচ্ছ্বনে প্রভুপুত্র 
বিরক্ত হইতে পাঁরেন বিবেচনায় নিস্ত্ধ রহিল | কুমার পুনরায় 

জিজাদিলেন,_ 
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“এ কি.ব্যাঁপার আমি বুঝিতে পারিতেছি না| ভেগমরা 

বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছ কেন?” সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ রক্ষক অগ্রসর 

হুইয় করজোড়ে কহিল) | 

“অন্যঠয় কার্ধ্য হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন। নাথদ্বার নগরম্থ 

রাজা রযুবর রায়ের ছুহ্তা শৈলম্বর গমন করিতেছেন। এই 

স্থানে সন্ধ্যা উপস্থিত হুইল) অথচ নিকটে আর থাকিবার স্থান, 

নাই। তাহাদিগকে এইরূপ বিপদাপন্ন, দেখিয়া! আমরা এই ছুর্গে 

ভাহাদের রাত্রিধাপন করিতে দিয়াছি। ভাঁহারা এক প্রান্তে 

আছেন।” অমরমিংহ জিজ্ঞীপিলেন,-- 

“তাহারা কয়জন আছেন ?£ 

“একটী অপ্পবয়স্কা জ্ীলোক ও একজন সঙ্গিনী যাত্র।” 

“রাজা রঘুবর রাঁয়” এই শব্দটি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিয়! 

কুমার অমরসিংসথ দুর্গের দক্ষিণ দিকস্থ একটা গ্রকোন্ঠে প্রবেশ করি- 

লেন। ভথাঁর উপবেশন করিয়া মনে মনে কহিলেন,-_প্রাজা রসুবর 
_রাঁজা রঘুবর ইদানীং মিবারের রাজমুকুটের বিশেষ অনুগত ছিলেন 

না।% ক্ষণেক পরে আবার ভাঁবিলেন,_?বিশেষ শক্রও ছিলেন 

না; কিন্তু তিনি তো৷ এখন আর এ জগতের লোক নছেন ।” তাহার 

পর কুমার প্রাধাঁন ুর্গরক্ষককে ডাকিয়া পাঁঠাইলেন। নে 

আদিলে দুর্গ সম্বন্ধ যাঁছা যাহা কর্তব্য তাঁগার পরামর্শ করিলেন 

এবং পরদিন প্রাতেই যাঁহাতে আবশ্যকীয় কার্য মস্ত আর, 

হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন | এই সকল বিষয় বিবেচন] 

করিতে কবিতে ক্রমে রাখি দ্বিগ্রহর হইয়া গেল। ভাঙার পর রক্ষক, 

ভূত্যাঁদিকে বিদায় দিয় কুমার শয়ন করিলেন। কিন্তু ্ রীত্বাতি- 

শষ্য ছেতু নিদ্রা আসিল না। অনর্থক নিদ্রার সাধনা কর] 

রাজপুতদ্রাতির স্বভাব নহে। কুমার গাত্রোরধান করিয়া বাসু- 
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সপন্পিসলি সপ্িসিপিসপিপিস্পি্প পিস্পিম্পিস্পি্পিসাসি পপ িপিিযিসপিসকেিশিসিিসিেসিশিেস্পসপ 

সেধনার্থ ছাতের উপর আমিলেন। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর । 

এখন আর পুর্ষের ন্যায় অন্ধকার নাই। বিমল জ্যোৎন্বা এখন 

ভরল জ্যোতি; ঢালিয়া অমস্ত পদার্থ “মলম্বা অন্বরে* আঁবরিত, 

করিয়াছে। প্রকৃতি শান্ত। সশ্ুখে দেরী নদী গৈরিক উপ- 
কুলবিধোঁত করিতে করিতে চত্দ্রমা ও অণণধ্য নক্ষত্রপুর্জের ছায়া 

বক্ষে ধারণ করিয়! অবিশ্রীস্তভীবে ধাইতেছে। অমরসিংহ সেই 

ছাত্র উপর পরিভ্রমণ করিভে লাগিলেন। ভখন নাথদার-নগর- 

নিবাঁসিনী কুমারী উর্ষ্িলার চিন্তায় তাহার চিত্ত নিরিউ-; সুতরাং 

কোন দিকেই তীঁছার দৃষ্টি নাই। একবার তিনি পার্খ্বদিকে নেত্রপাঁড 
করিলেন । সেই মেত্র তখন এক রমণীর মুক্তি বহন করিয়া দাঁহার 
উদ্বোধন করাইল। দেখিলেন--অদুরে যুবতী স্ত্রীলোক । বুৰি- 
লেন-দুর্গার্শিতা রাজা রঘুবরের কন্যা বাহু সেবনার্থ বেড়াইতে- 
ছেন। তখন অমরমিংছের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিল--“কুমারী 

উর্ষ্িলাও তো নাথদ্বারনিবাসিনী। ভবে তিনিই কি রযুধরের 

কন্য1?” মীমাংসা হইল_ছইতভে পাঁরে।৮ তাহার পর 

আশঙ্কা,__“তবে কেন? পিতা রঘুবরের নাঁষে সত্তৃষ্ট নছেন।” 
অমরদিংছের হৃদয় শুক্ষ, অন্তর শুন্য হইয়! গেল। তাছার পর 
ভাবিলেন_“অদুষটে যাহা থাকে হইবে-আমি মে দেবীমুর্তি 
হৃদয় হইতে অন্ত্ররিত করিব না.” কে.যেন তাহাকে বলিয়া 

দিল,"এ রমণী উর্শিল! ।” ভহার চরণ যেন অজ্ঞাতসারে ৬. 
তাহাকে সেই দিকে. লইয়া চলিল। এপেক্ষ'কৃত নিকটন্থু. হইয়া 
কুমার বুঝিতে পারিলেন-তীঁহার আশঙ্কা সত্য--সেই কামিনী 
উর্ত্বিলা! অমরসিংছের মস্তক বিঘুন্ত হইল) পৃথিবী ডি 

বোঁধ হইতে লাগিল। 

ইতিপূর্বে দুইবার কুমারী উর্সিলার সহিত পাঠক হাশরের: 
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ও আতলীশীপাশী 

অল 
প্র পাপা সপ স্পা আপ পা ৯৫ স্পাস্পিসিপসসিসসা সী সলাত অপসারিত 

কউ 
লা্পীনপাস্পিপিসিলাি লাস্ট তল লাসসিশ সপোসসপাসপ সপ সপ সপ অপ সপ পা সানা সা সপ্ত ৮ ৯৮০প দিত সিলিস্পিম্পা সপ 

সাক্ষাৎ হুইরাছিন। সে রা উর্ট্িলা যোদ্, বেশে স্জিতা 

ছিলেন। অন্য তীর বেশ অন্যবিধ। শেল) অসি, চর্ গ্রস্ৃ- 

তির পরিৰর্তে হীরকখটিত স্বর্যিলঙ্কার সমস্ত অদ্য তাহার শরীরের 

শোতা সম্পাদন করিতেছে । তীস্থার বদনে এক্ষণে শান্তি, সরলতা, 

পবিত্রন্তা ও অসামান্য বুদ্ধি ক্রীড়া! করিতেছে । কোমলতা! তাঁহার 
সকল অক্ষে মাখা । কে বলিবে, এই ভুবনযোছিনী গ্লভীর রজ- 

নীতে, একাকিনী, খ্নারণ্য মধ্যে বর্ধাহন্তে ভ্রমণ করিতে পারেন? 
জথবা কে বলিবে যে, এই কোমলাঙ্গীর কমনীয়! কায়ায় জ্বলস্ত 

অলঙ্কাঁর অপেক্ষা রণায়ুধ অধিক শোভা গায়? 

বহুক্ষণে অমরমিংহ গ্রকৃতিস্থ হইর1 বলিলেন,__ 

“কুমারি! অন্য এস্থানে তোমাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ই 

আমি স্বপ্মেও ভাবি নাই।” 

উর্টিলা ধীরে ধীরে বলিলেন,-. 

“আপনি এখানে ছিলেন, তাহা তো কেহই বলে নাই।” 

“তোমরা ছুর্গে আগমন করার পর আমি আসিয়াছি। ভোমার 

সহিত সাক্ষাতের আঁশীয় আমি কতই কই করিয়াছি কিতু, আমার 

দুর্ভাগ্য, কিছুতেই কৃতকাঁধ্য হইনাই |” 
উর্থিল! বলিলেন”_ 

“আপনি যে কপ! করিয়া আধাঁকে মনে রাখিয়া ছিলেন, ইন 

আমার পরম সৌভাগ্য ।” 
অমরসিংহ বন্ুক্ষণ নিস্তন্ধতাঁর পর বলিলেন,-- 

“এডদিনে বুঝিতে পারিলাম, তুমি স্বশী় রযুবররায়ের ছুহ্ডা । 
কিন্তু তুমি যাঁহারই ঢুহিতা৷ হও, মিবারের তুমি পরম হিতৈষিণী (৮ 

সুন্দরী অনেকক্ষণ নিস্তন্ধভাঁবে অবনত্ত মন্তকে ড়া রহ" 
লেন। তাহার পর কছিলেন)- 
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*্যুবরাজ ! আমি তো আপনাদের চক্ষে পর্তিতা; কারণ 
আমি ৬ রযুষর রায়ের দ্ুহিতা। জনসাধারণের বিশ্বাস, 

আমার পিতা যিবারের রাজভ্রীর অনুকূল ছিলেন না) 
স্বতরাং মহারাণ1 তাঁহাকে পতিত বলিয়া মনে করিভেন। কিন্তু 

সাধারথে যাঁাই বলুক এবং জাঁপনারা যাঁহাই ভাবুন, আমার 

বিশ্বান আমি মুক্তকণ্ জগতকে জাঁনাইব। জামার বিশ্বাস যে, 

পিতৃদেবের হদয়ে রাঁজতভক্তি বা মিবারের কল্যাঁণকামনার কিছুই 
ক্রুটি ছিল না। সাধারণে যাঁহাকে দেঁগহিতৈবিভা বলে, পিতার 
তাহা! তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক ছিল | তবেতীহ্ছার এক বিষম 

আস্তি ছিল। তিনি জানিতেন, শত চে্টীতেও আর মিবারে অভভযু- 
দয় হইবে না) মিবারের পতন আরস্ত হইয়াছে, ইঞ্ার চরমে 

অবসান হইবে। এ সময়ে ইহার প্রতিকূল চেষ্টা করা, বালির 
বন্ধন দ্বারা প্রখর শ্রেভন্বিনীর গভিরোধ করার ন্যায় বিভম্বন1 

মাত্র। এই আাস্তির বশবন্ত হইয়া ভিনি সকল চেষ্টায় উদা-, 

মীন ছিলেন। অদৃষ্টের গতিতে যেরূপ পরিবর্তন ঘটিবে তিনি 
ভাহারই নিমিত্ত প্রাস্তত হইয়া বলিয়াছিলেন। তাহার এই 

বিষম বিশ্বাসই তাহার ওদানীন্যের ছেতু এবং মহারাণার সহিত 
মনোমালিন্যের কারণ। কিন্তু একথা এখন কাহাকে বলিব? 

কে এখন এই কথ বিশ্বীন করিবে ?? 

কুমার বলিলেন, 

«কেনই বা না বিশ্বাস করিবে? আমি কখন শুনি নাই, 

বাকেছ কখন শুনে নাই যে, তিনি আমাদের কখন কোন অনি 

করিয়াছেন” 

কুমারী ক্ষণেক নিম্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন/_ 
লোকে বিশ্বাদ করিবে না-মহারাণ। একথায় কর্ণপাত 
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করিবেন না। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায় পিতৃহীনা কুমারী এ বিশ্বাস 

বিদুরীত করিবেই করিবে । এই মনোঁযালিন্য যুবরাজ ! আমার 

দ্বারাই অবপিত হইবে । আমি দেশের জন্য আমার এক্ষুদ্র প্রাণ 

দবিক্রীভ করিয়াছি দেশের হিতার্থে আমি সকল ভোগবাসন' 

বিদজ্ঘন দিয়াছি, ষবনবধই আষি জীবনের সারত্রঙ করিয়াছি; 

এবং শাণিত লোহই এদেছের প্রধান ভূষণ বলিয়া স্থির করি- 

যাছি। যুবরাজ! ইছাতেও কি মহারাণ| বুঝিবেন না? ইছা- 
তেও কি তিনি সদয় হইঃবন না। যদি ইহাঁতেও তাহার 

কৰণা লাভ করিতে না পারি, তাহা! হইলে তীাঁর চরণে 

এই ক্ষুদ্র প্রাণ বিনর্জণ দিয়া অদম্য রাজভক্তির প্রমাণ দিয়] 
ঘাইব। রাজপুত্র! ভখনও কি লোঁকে বলিবে না যে, রঘুবর 
রায়ের দুহিভার দেহে অতি পবিত্র রাজভক্ত শোখিত প্রবাহিত 

ছিল?” 
অনরসিংহ বলিলেন,-- 

"যখন তোমার এই অনির্বচনীয় গুণগ্রাম মহারাঁণার গোঁচয়ে 

আঁপিবে, তখন তোমাকে তিনি আরাধনা করিবেন । এরূপ অক্কত্রিম 

যাজভক্তি, এরূপ আন্তরিক ম্বদেশানুরাগ কে কব কোথায় দেখি- 

স্লাছে? আমি জানি তুমি মানবী নহ, তুমি দেবী। তোঁমার যে সকল 
উচ্চ মনোবৃত্তি ঈশ্বরেচ্ছায় আমার নিকট প্রকাশিউ হইয়াছে; 

রাজপুতের নিকট তাহা অতি আদরের ধন। উর্্মিলে! 
আমি আমার কথ! ৰলিতেছি--মামি তোমাকে আজীবন কাল 

পরম শ্রদ্ধা করিব এৰং তোমার এ মুর্তি আষি যাবজ্জীবন হৃদয়ে 
বহন করিব ।” 

কুমারী লজ্জীহেতু বদন বিনউ করিয়া নীরব কহিলেম। । অমর" 

পসি:হ জিজ্ঞাসিলেন/" 
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সহিত স্পা সিল সপ সপ্ন সপিসপসপাস্পিন্পা্পাপিস্হদস্পেরিসিসপিপিশাসিস্্িহিতি 

| এণুনিলাম তুমি শৈলঘ্বর যাইতেছ। শৈলম্বররাঁজ তোষার 

মাতুল, তাহা! আমি জানি | তিনি মধারাণাঁর বিরাঁগ-ভয়ে ভোষা- 
দের সহিত সম্পর্ক এদিন এক প্রকার উচ্ছেদ করিয়াছিলেন 

বলিলেই হয় । এখনও কি তাঞার সেই ভাব আছে?” 
কুমারী বলিলেন,-_ 

“যে কারণে তাহার মহাঁরাঁণার বিরাঁগের ভয়, সে কারণই 

আর এ জগতে নাই, সুতরাং মাতুলের আর সে ভাঁবও নাই। 

পিতার পরলোঁক-প্রাপ্তির পর হইতে মাঁতুল আমার অভিভাবক | 

আমার প্রতি তাঁহার মেহের দীম] নাই। তিনি নিঃসন্তান। আমি 

ম্বাতুল ও মাতুলনীর বাংসল্যের একমাত্র স্থল। আমি এক্ষণে 

তাহাদের আজ্ঞা ক্রয়ে সেই স্থানেই গমন করিতেছি ।৮ 

অমরনিংহ আহ্লাদসহ কহিলেন, 

«ভালই হইল, তোমাকে যে অতঃপর অময়ে সময়ে দেখিতে 

পাঁইব, ভাঁহাঁর ভরসা ছইল | মহ্াঁরাণার দক্ষিণ হস্ত শ্বরূপ শৈলম্বর- 

রাজ আমাকে সম্ভানের ন্যায় স্বেহ করিয়া থাকেন । তাহার আবাস 

আমি পরের আবাঁন বলিয়। ভাবি না ।» 

উর্ম্মিলা বলিলেন, 

“কুমারের এত অনুগ্রহ থা থাকিবে কি? কুমার কি কখন মনে 

করিয়। এ অভাঁগিনীর সহ্তি সাক্ষাৎ করিবেন ? | 

কুমার বিশ্মিতের ন্যায় কহিলেন,_- ॥ 

“এ কি আশঙ্কা উর্িলে? আমি কি মানুষ ন্ছি? তোমাকে 
ভুলিব ?7?. 

ভখন উর্থ্িল! ঈষদ্ধাস্যের সহিত বলিলেন, 

১ ইসায়ের কতই কার্য্য ; কত বিষয়ে কারের কই যাগ 1 
| ১১ 
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কে ০224 
পিসি পিল সিসি সিনা অপার 

দেহ ঈফল কার্য ও অনুরাগন-সাগরে এ ক্ষুদ্র-হবদয়া মন্দ-ভাগিণী 
কোথায় ভূবিয়া থাকিবে [৮ 

“গত কার্ধ্য, শত অনুরাগ একটিকে, আর কুমারী উর্থিলা 
একদিকে, ৫ ঈ্ 
উভয়ে নীরব। ব্য. আর অগ্রসর হইতে দিতে 

উভয়েরই: বাছুন মাই। রিং .. 

রাত্রি অবদান প্রায় ইইল। পিক্লল উ্া আসিয়া রজনীকে 

দুর করিয়৷ দিতে লাগিল। পক্ষীগণ সেই পরিবর্তনে আনার্সত 

হুইয়া চারিদিক হইতে শব্দ ও লাশ্সিল। 

তখন উার্মবপা কহিলেন, 

“যুবরাজ! দেখিতে. উদ ব্লাত্রি অবসান হুইয়। 

গ্নেল। আমার যাত্রার সময় উপস্থিত। অতএব আমি এক্ষণে 

বিদায় হই।” | 
যুবরাজ বলিলেন, 7 

_ প্তোমাকে বিদায় দেওয়া সহজ নহে কিন্তু বিলম্বে অস্ু- 
বিধা হইতে পারে। ভগবাব্ ভবানীপতি তোমায় সুখে রাখুন। 

জাঁনিও, তোমার নাম এই হৃদয়ে ইমনের হ্যায় স্থাপিত 
রছিল।” 

কুমারী উর্মিলা একটী কথা বলিবেন ভাবিয়া! মন্তক উন্নত 
করিলেন, একবার অধরোছে স্পন্দন হুইল। কিন্তু কোন শব 

বাহিরিল পা। তিনি প্রস্থান করিলেন 
: : অযয়সিংহ সংজ্ঞাহীনের ন্যায় অনেকক্ষণ সেই স্থানে দড়াইয়! 
রছিলেন |. চিজ? “বম্ বম্, হর হর” শব্দে তার চৈতন্য 

হইল ৮ তিনি. মনে. নে ভাঁবিলেন, “এই দেবীর নিকট চিত্ত 
বিক্রয় করায় যদি পিতার লীগে অপরাধী হই) কাছা 

সস কস 
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* হইলে পিভার সন্ভোষ-মাধন এ কুমস্তাঁনের অদৃষে নাই।” তিনি ৃ 
সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । | 

উর্ত্িলী যুবরাজের নিকট হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করি" 

লেন। তাঁহার কোন দিকে লক্ষ্য নাই, অন্য কিছু মনে নাই? 

অহন! তীহ।র প্রোবয়স্ক সঙ্গিনীকে দেখিয়া! বলিলেন;--. 

“কে ও তারা? আমার ভয় লাগিয়াছিল।” 

কিন্তু তারার ভখন আঁপাদ মস্তক. জৃলিয়। গিয়াছে । মে. 

কুমারীকে শয্যায় ন। দেখিয়া তাহার সন্ধানার্থ ছাতেরঃ উপর আসি- 
য়াছিল। দেখিল কুমারী উর্মিলা একজন অপরিচিত পুঁকষের 
সহিত গাঢ় আলাপে মগ্ন! ভাছার টক্ষুকে সে বিশ্বাস করিতে 

পারিল না। অবশেষে তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল | 

উর্থিলার কথা শুনিয়া তারা ক্রোথে কীপিয়া উঠিল । বলিল,-_. 
“যে রাজপুত-রমণী গোপনে রাত্রিকালে পরপুকের সত্ 

আলাপ করিয়! পিতা.মাতার বশ. কলঙ্কিত করিতে পারে, তাহার 

আবার ভয় ?” 

উর্থিলা তি শৈশবাবস্থায় মাঁতৃহীনা । তাঁরা সেই কাল হইতে 

তাঁছাকে মাঁতৃৰৎ যত্বে লালন পালন করিতেছে । সুতরাং তাহার 

দোষ দেখিলে তারার শাসন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। 
তারা-কৃত ঘোর অপমান উর্শিলাঁর পবিত্র, নি্ষলঙ্ক ও চাক হৃদয়ে 
আঘাত করিল। ভারার উপর তীঘার সহজে ক্রোধ হই না। 
কিন্তু অদ্য ক্রোধ হইল। তিনি যথাসাধ্য, হৃদয়কে শান্ত করিয়া 

বলিলেন,-_ | হু 

“্যাঁছাকে যখন যাঁছা বলিবে, ভাঁহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া 
বলিও। ন! জানিয়া কথা বলায় বর্ষা ঘটতে? পাও: 

_ তারা বলিল,” পুজি 

স্্াসপসা স্পস্ট পাপা পিসি 
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“আমি না! জানিয়া কি বলিয়াছি? স্বচক্ষে যাঁছা' দেখিয়াছি 

ভাঁছাই বলিয়াছি। তুমি কি ভাবিয়াছ আঁমায় ধম্কাইয়! সারিবে ? 

যে কার্ধ্য করিয়াছ ইনার ফল শৈলম্বর শিয়া পাইবে। যাঁও, 

তোমার সহিভ আমার আঁর কথা কছিবার প্রয়োজন নাই। 

যাহার স্বভাবে এত দে।ষ, আমি তাহার সহিত আলাপ করিতে 

চাহি না। তোমার যেখানে ইচ্ছা! সেখানে যাও--যাহার সহিত 

ইচ্ছ! রষ্রতি কাঁটাইয়া! আইস ।” 
তারা চলিয়! যাইবার উপক্রম করিল। উর্মিলা কছিলেন,_- 

“বলি শুন। তাহার পর রাগ করিতে হয় করিও ।” 

তারা দড়াইল কিন্তু কথা কহিল না। উর্মিলা বুনাস্ 

নদী-তীরে যুবরাজের সহিত প্রথম সাক্ষাতাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহা 
যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত কথ! বলিলেন। ভারা শুনিতে শুনিতে ক্রমে 

ফিরিয়া ঈাড়াইল, ক্রুমে উর্শ্মিলার মুখের প্রতি তাকাইল। সমস্ত 

শুনিয়া বলিল,__ 

“এত হইয়াছে, বল নাই কেন?” 
উর্ণ্মিলা বলিলেন,__ 

«আরও বলি শুন। তুমি সাঁহাকে পর-পুকষ বিবেচনা করিতেছ, 

তিনি আপাতভঃ 'ভোমাঁদের নিক পর-পুকষ বটেন কিন্তু তিনি এই 
হৃদয়ের রাজা_তিনি আমার স্বামী | আমি ভবানী গ্বোরীর না 
শপথ করিয়াছি যে, যুবরাজ অমরসিংহ ভিন্ন আঁর আঁর কাহাকেও 

এ হ্াদয়ে স্থান দিব না । আমি জানি, আমার এ আশা নিতান্ত 
ভুরাশা; আমি জানি, আমার এ বাঁদনা চরিতার্থ হইবার সন্তা- 
বনা নাই; . তথাপি তারা 1! আমি এই সমুদ্রে বাঁপ দিয়াছি। 

ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, আমি সে দোষের 

জনা কাতর নহি। আমি না রুঝিয়া দিরশ-এরণয়-সার্গরে জুবি- 
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পাস 

্াছি বলিয়া ফি তোমরা আমাকে, ঘ্বণা করিতে ইচ্ছা কর, বা 
মাঁনব-সমাঁজ আমাকে কলঙ্কিত মনে করে, তাহা হইলে- ভারা 

তোমার দ্বণা বা মানবসমাজের কলঙ্ক কুমারী উর্মিল্] জক্ষেপও 

করে না” | ০ 

তারা আর কথাটীও না কহিয় উর্্মিলার হন্ত ধরিহ] উহাকে 

গৃহাঁত্যন্তরে লইয়া গেল। 
তি 

দশম পরিচ্ছেদ । 

মন্ত্রণ। | 

বেল! অপরাহ্ণ । আগর নগরের অতি মনোহর শ্বেত-প্রস্তর” 

বিনির্শিত সম্টভবনের স্বর্ণচুড়ায় অস্তো মুখ সুরধ্যের স্বর্ণময় কর 
রাশি পড়িয়া ঝলসিতেছে। প্রীসাদোপরিস্থ পতাকা পবন" 

ছিল্লোলে একবার বক্র ও এক বার খু হইতেছে। প্রাসাদ অর্থা- 

ক্রোশ পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু ড ছার আণ্য, 

পুরী ও প্রকোষ্ঠ যধ্যে নেত্রপাঁত করিবার এক্ষাোণে প্রয়োজন 

নাই। বাদশাহ আকবর প্রতিদিন প্রাতে দরবার“গৃছে ওমরাহ" 

গণের সধ্তি উপবেশন করেন এবং এরকাশ্য রাজকীয় কার্ধ্য- 
সমস্তের আলোচনা করেন। বৈকাঁলে তিনি মন্ত্রণা-গৃহে উপ- 
বেশন করিয়া বিশেষ বিশেষ লোকের সহিত নিগুঢ় বিষয়ের 
পরামর্শ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বাদশাহ বাঁছাছুর মন্ত্রণা-গৃছে 
বসিয়া আছেন। আমাদের অধুনা সেই গৃছেই প্রয়োজন। 

মন্ত্রণা-গৃহ একটী বিস্তীর্ণ একোষ্ঠ। তাহার মধ্যে তু 
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হইতে সমানীত একখানি অতি চমতকার গালিচা বিস্তৃত 

সেই গাঁলিচার উপরে হীরক'খচিত স্বর্মময় সিংহাসনে ইত 

কুল-তিলক আকবর উপবিষউঁ। তীহার পাঁর্থে অপর এক আদনে 
একজন অপূর্বব-কান্তি রাজপুত-যুখক উপবিষ্ট | তিনি বিকানীরের 
কুার পৃথ্িরাক্জ। স্ুকৌশলী আকবর জানিতেন যে, রাজপুত- 

গণ এই ভারতের মুখম্বরূপ। তীহাঁরা সাহসে অতুল, বলে 

অদ্বিতীয় এবং বুদ্ধিতে অজেয়। অতএব সেই রাজপুতগণকে, 

স্বপক্ষ করিতে না পারিলে, ভারতে মুদলমান রাজ্যের ভদ্র- 

স্থতা নাই। বল! বাহুল্য যে, আকবরের এই বিশ্বানই তাহার 

অত্যুন্্তির মুল। তিনি কৌশলে রাঁজপুভ-প্রধানগণের সহিত, 

মিত্রতা স্থাপনে প্রবৃত্ত ছন এবং যোগ্য রাজপুতগণকে অতি 

মান্য রাঁজপদসমুহে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্-বৈপরীত্য হেতু; যা. 
গ্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ নিবন্ধন বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া তিনি 
কদাচ রাঁজসুভগণকে অপমান বা অনাদর করিতেন না। এই 
জন্যই অসাধারণ বুদ্ধিবল ও কৌঁশলসম্পন্ন রাজপুতগণ ভ্রেম- 
শঃই আপনা আপনি তীঁহার আশ্রিত হইতে লাগিল এবং 
জেতা ও বিজিতভাঁব ক্রমে ক্রমে অস্তরিভ হইতে লাঁখিল। 
রাঁজপুতগ্রণ কৃতপ্প নহে; ভাহারা নত্রাটদত্ব অতুল সম্মান লাভ 
করিয়া হ্বউচিত্বে আপনাঁদিগকে তীহার কর্ে ব্রতী করিতে, 
লাগিল স্থৃতরাঁৎ যোগল-রাঁজ-স্ী অবিলম্বে অত্যুন্নত গৌরব- 
পদবীতে সমারঢা হইল। কুমার পৃথরাজ আত্মরাজ্যের ম্বাধী- 
মত। সংরক্ষণে অক্ষমতা হেতু বিজয়ী আকবরের শরণাগভ, 

হইয়াছিলেন| আঁকবর তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। 

ডাহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল, তিনি মুখে মুখে জমর্থল, 
কবিভা রন] করিতে পাঁরিতেন এবং পত্রাদি যাহা লিগ এ 
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স্পমস্তই শ্লোকে রচনা! করিতেন। গুণগ্রাহী আকবর উ-হ!র এই 

অসাধারণ গুণ শ্রীত হইয়া তাহাকে “রাজ-কবি”' নাঁম প্রদান 
করিয়াছিলেন এবং সর্বদা তীহাকে জমাঁদরে অঙ্গে রাখিতেন। 

.পৃথুরাজ যদিও কোনরূপ লআট প্রসাদেই বঞ্চিত ছিলেন না, 
তথ|পি তিনি আত্মরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন 
নাই বলিয়া আপনাকে আপনি অতি স্বপার্থ ব্যক্তি বলিয়া 
মনে করিতেন। তিনি মহারাণা প্রতাপনিংহের বড়ই অনুরাগী 
ছিলেন; কারণ মর্থারাণ! মিব!রের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত 

যেরূপ যত্ব করিতেছিলেন, অন্য কোন রাঁজপুডই তাহা করে 

নাই। 

অদ্য বাদশাহ আকবরের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ | কা 

হিরা জয়ের সংবাঁদ অদ্য উহার কর্ণগোঁচর হুইয়াছে। 

' তিনি পৃথিরাজকে বলিতেছেন, - 

“কেমন রাজ-কবি ! মানলিংছের ন্যায় রণ-নিপুণ ও অধ্য- 
বসায়শীল ব্যক্তি বোধ করি আর দ্বিতীম্ব নাই।” 

পৃথ্রাজ ৰলিলেন,__ | 

“একথা কে না স্বীকার করে? বাদশাছের ন্যায় অদ্বি- 
ভীয় প্রতিভাশালী ব্যক্তির অভিপ্রায়াধীনে যাহ্বারা কার্ধ্য করে, 

ভাহাঁদের কার্ধ্যমাত্রই সফল হওয়া বিচিত্র কথা নছে। মাঁন- 
সিংহ তো অসাধারণ যৌদ্া! ।? 

বাদশাহ বলিলেন, | 
“মানসিংহ আমার দক্ষিণ হস্ত। মানমিংহ বু অনি। 

বোঁধ করি তুমি মহারাজ,খানসিংহের ন্যায় কর্মঠ ও অধ্য- 

বদারী দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম করিতে পার না 1” হব 
' ক্লাজ-কবি বলিলেন, (8৩ 

স্পিন 
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এ 2 

“বাঁদশাহছ বোধ করি এ কথাটা হৃদয়ের সহিত : বলেন নাই 

মহারাজ যানসিৎ্হ যে অসাধাঁরণ' বীর এ কথায় কাহারও 

আপত্তি নাই। কিন্তু বাঁদশাহু স্মরণ করিলে জানিতে পারি 

তেন যে, এখনও রাজপুতকুলে এমন বীর আছেন, যাহারা 

অন্বরেশ্বরকে তৃণ-জ্ঞান করেন এবং তাহাকে এখনও অনি চাল" 

নার উপদেশ দিতে পারেন। তীহার। বিক্রমে অতুল, প্রতিষ্তা 

পাঁলনে দৃঢ়-ব্রত এবং রণ-কৌশলে অনির্বচনীয় | নেরূপ অনা- 
মান্য ব্যক্তির অপেক্ষাও যে মাঁনসিংহ শ্রেঠ একথা এ অধম 

স্বীকার করিতে পাঁরে না 1” 

বাদশাহ ক্ষণকাল চিন্তার পর বলিলেন; 

“আমার বোধ হইতেছে যে, মিবাঁরের প্রতাঁপনিংহকে ভূমি 

লক্ষ্য করিরা এত কথা বলিস্েছ। আমি স্বীকার করি, প্রতাপ 
অসাধারণ বীর ও অতিশয় দুঁঢ-প্রতিজ্ঞ। কিন্তু ভুমি কি ভাবি 

গাছ ঘে, প্রভাপের এই তেজ থাকিবে ? মানসিৎছের বার 

গ্রভাপের গর্ব খর্ব করাইব। এইবার ভার বিক্রমের পরীক্ষা 

হইবে 1 

পৃথ্রাঁজ বলিলেন) 

“বাদশাহ ! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আহি যতদুর বুঝিতে 

পরি, তাহাতে আঘি এই বলিতে পাঁরি ষে, গ্রতাঁপনিংহকে 

অবনত করা সহজ হুইবে না__কখন ঘটিবে কি না লন্দেহ। 
মাঁননিংছের ন্যায় যোদ্ধা প্রভাপের কি করিবে? সে অদম্য 

 ববক্রম-প্রবাছে মানলিৎহ রূপ প্রবল মাতঙ্গও তানিয়া যাইবে ।” 

তাার পর মনে মনে বলিলেন, নর 

. পপ্রভাপ ! ভোমার নার্থক জম্ম? কিন্তু সমুদ্রে বাণ 

ৰ ডাকযাছে, ম্ব “নী যাইবে ) ঘে ঝড়, উঠিয্লাছে, সব 

তা লিিউিউিউিউউআউউিউিসিউিউসিউিসিসউউউউিআচিজ সমাপনী স্পা ৫ ১৫ পল সলাস৯ ১ 
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উড়িয়া যাঁইষে। নিস্তার নাই। তথাপি দেখা ভাল । দেখ, যদি 

কোন উপায় হয়। কেন দেখিবে না।” ২ 

বাদশাহ কিয়ংকাল নিস্তন্ধতার পর কছিলেন,_ 

“প্রতাপের বীরত্ব যে অতুল ভাহা! আমি জানি এবং সে জন্য 

আমি তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করি। কিন্ত সেনিংহ যদি জালে 

না পড়ে, তবে আমার কিসের কৌশল? সে দর্প যদি চূর্ণ না হয়, 

তবে আমার কিসের গৌরব? সেবীর যদি অধীন না হয়, তবে 
আমার কিসের বল? আমার এই রাজপুত যোদ্ধাগণ পৃথিবীকে 

ক্ষুদ্র বতুলের ন্যায় ঘুরাইয়া ফেলিতে পারে, তাহারা একজন মন্ু- 
য্যকে অবনত করিতে পারিবেনা ??। | 

পৃর্ীরাজ অবনত মন্তকে বলিলেন,_- 

“জীহাপনা ! জয় ও পরাজয় সমস্তই বিধি-নিয়োজিত ফল। 

বল বা প্রভাপদ্বারা ভাছ। প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাদশাছের 

টৃছিত তুলনা! করিলে প্রতাপসিংহ ত গণনায় আইসে না |] 

আবুলফজেল ধাঁছার মন্ত্রী, টোভরমল্প ফাহার সচিব, ফৈজি 

ধাহার পার্শ্চর, মাঁনসিংহ যাহার অনুগত, এবং মহাঁবেভ খাঁ, 
রায় বীরবলসিংহ, সাঁগরজি; শোভাসিংহ প্রভৃতি বীরের! যাহার 

আশ্রিত) ফীাহার রাজ্য আসমুদ্র বিস্তৃত, যাহার সৈন্যসৎখ্যা 
অগণনীয়। যাঁার প্রতাপে ভারত অবনত তাহার সহিত ক্ষুদ্র 

মিবারের ধন-জন-শুন্য ক্ষুদ্র প্রতাপের কোনই তুলনা হয় না। 

কিন্তু ঠ 

এই সময়ে একজন কর্মচারী তথায় আগমন করিয়া সম্মান 

. সহ নিবেদিল,-_ 

“জীহাপনা ! মহারাজ মাননিংহ বাহাছুর প্রাসাদ- তোরণ 
পর্য্যন্ত আসিয়াছেন।” 

১২ 



৯৩ প্রতাপসিংহ। 

ূ বাদশাহ অতিশয় সস্তোষের সহিত হরিতে বিদায় করিয়া 

দিয় জিজ্ঞাসিলেন”_ . | 

“কিস কি?” ৮ 
বাদশাহ ক্ষুদ্র বা মহৎ কাহারও নিকট পরামর্শ রণ করিতে 

অপমান মনে করিতেন না, বা তাহার সংস্কারের বিকন্ধ মত 

সমর্ধিভ হইলে বিরক্ত হইতেন পা । এই জন্যই প্রভাপসিংহ 
সম্বন্ধে পৃবীরাজের অভিপ্রায় কি এবং তাহাকে জয় করার 
পক্ষে পৃথ্থীরাদদের মনে কি কি আঁপত্তি আছে তাহা বাদশাহ 

আগ্রহের সছিভ শুনিতভেছেন ; অথচ এমনি ভাব প্রকাশ 
করিতেছেন যে, যেন ভিনি পৃর্থীরাজের ভ্্রমতঞ্জন ও তীহাঁর 
কুনংক্ষার দূরীভূত করিবার বাঁসনাতেই এত কথা কছিভেছেন। যে 

সকল ব্যক্তি সতন্ভ তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ও তীহাঁর প্রিয়পাত্র 

ছিলেন, তীছাদের শ্রিয়ভাষ দ্বারা বাছ্শাহের যনন্তাি করিতে 
হইত না। তাহাতে বাঁদশাঁহ সত্তুষট হইতেন না। স্মৃতর।ৎ, 

তারা নিঃসংক্কোচে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন। এই 

জন্যই পৃহ্ীরাজ বলিতে সাঁহস করিলেন যে, 
কিন্তু প্রভাপের এতাপ আছে ; ষ্ত দিন প্রভাপ আছে; 

কাহার সাধ্য ভাহাকে জয় করে। এ দীনের এই বিশ্বাস, 

প্রতাপদিংহ কখনই নত হইবে না। বাদশাছের চে সফল 
হইবে না” 

বাদশাহ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আবার, সেই ্ী 
আমিয়া ভদ্রূপ ভাবে নিবেদিল,_- 

“মহারাজ মানমিংহ বাঁছাছুর এই দিকে আিতেছেন।” 

| হা বিদায় হল। তখন নকিব চীৎকার করি 
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“অস্বররাঁজ, বিশ হাজারী মন্সব্দার অুল-প্রতাপ বাদশা 
বাহাদুরের অনুগ্রইভাজন, রাজপুভ-ছুড়ামণি' মহারা্গ মানসিংঙ্ 
বাহাদুর উপস্থিভ।” | 

বাদশাহ উঠিয়া দ্বারনমীপস্থ হইলেন ; তথা হইতে হাসিভে, 
হাসিতে মাননিংহকে আলিতে সঙ্কেত করিলেন। যানসিংহ 

ভূমিম্পর্শ করিয়া সেলাম করিতে করিতে মন্ত্রণাগৃছে প্রবেশ 
করিলেন। বাদশাহ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 

*বীরবর ! তোমার যশঃ-সেরত তুমি আবার অনেক পুর্বে 
আমার নিকটে আনিয়াছে। আর] এখনও তোমার কথায় 
নিযুক্ত ছিলাম ।” | 

মানসিংঘ হাসিভে হাসিভে বলিলেন৮- | 

“এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির বিষয় আলোচনায় বাদশা বাহাদুরের 

একটী: মুহূর্তকাঁলও অতিবাহিত হুইরাছে এ সংবাদ অপেক্ষা 
মাবিকভর গৌরবের, প্রশংসার, বা অনুগ্রহের কথা দি 
জানেনা । 

বাদশাহ ভাঁহার পর আসন: গ্রঙ্ছণ করিলেন এবং মাদনিং- 

কেও আনন গ্রহণে অনুমতি দিলেন। ভাহার পর পরস্পর 

স্বান্থ্যাদি সম্বন্ধীয় কথা বা্তী হুইল বাদশাহ হাসিতে হাবিতে 

বলিলেন, 

“আমরা কিন্তু ভোমার নিন্দা করিতেছিলাষ / 
মাননিৎছ বলিলেন,-- 

এ অধমের এমন কি সৌভাগ্য যে, সে বাদশাহ বাহাছুরের 
দিকট হইতে প্রশংসা, লাভ করিবে। কিনতু নিন্দাতে হউক, বা 
প্রশংসায় হুউক বাদশাহ বাথাদুর যে তাহাকে স্মরণ করার 
হাই এ দীনের পক্ষে অত্যন্ত শ্লাবার বিষয় । রি | 
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আকবর বলিলেন,-- 

“যে বীর হিন্ছুস্থান পদাঁবনত করিয্াও তৃপ্ত হয় নাই; যাছার 

মতা, সি্ধুনদ অভিভ্রম করিয়া, গজ্নী নগরকেও হতবল 
এ সে বীরের অমিত তেজ যদি স্থান বিশেষে প্রতিষ্ঠিত 
না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সেই ঘটনা চিরকাল তাহার বীর- 
চরিত্রের কলঙ্কস্বরূাপে ঘোষিত হইবে | 

মহারাজ মাননিংহ বহুক্ষণ অবনত মন্তকে চিন্তা করিয়া 

কছিলেন,_ | 

“বাদশাহ আজ্ঞা করিলে এদীন অনলে শয়ন করিতে পারে, 
লমুদ্রে প্রবেশ করিতে পারে, একাকী শুন্য হস্তে সিংহের সহিত 

যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু অধীন জানে না, কোথায় সে বাদ- 

শাহের জয়-ধ্বজা প্রোথিত করিতে চেষ্টা করে নাই |”, 

বাঁদশাছ ঈষং হাস্যের সহিভ কহিলেন, 

. পরমিবার- প্রভাগসিহহ 

মানসিংহ কীপিয়া। টা বনুক্ষণ নীরবে রছিলেন; 
পরে আনন ত্যাগ করিয়া দঁড়াইলেন। ভখন তাহার চক্ষু ঘোর 
রক্ত বর্ণ, যেন স্থানভ্র্ হইয়া বাছিরে আসিতেছে । বপিলেন,__ 

ৃ “প্রভাপসিংছ-দাস্তিক প্রতাপনিংহ--দরিদ্র, ভি্ষুক, কুটীর- 
বাসী গ্রভাপসিং ২হ__সে আমার ষর্মে আঘাঁত করিয়াছে-_ সে 

আমার অন্তরে ভীত্র বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। আমি তাহার সর্ধ- 

নাশ করিব; আমি তাহাকে পথের ভিখারী করিব; আমি, 
তাহাকে অন্নহীন করিব; আমি তাহাকে বাদশ!ছের চরণে বাঁধিয়া 

আনিয়া দিব; আমি তাহাকে আমার চরণ ধরিয়া রোদন করাইব, 

রি সামার ভ্রোধ শান্ত হইখে,_হ্বদয়ের তৃপ্তি হইবে। র 

| আকবর র দি দিলে- : 
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পপ উপ স ্পড পপটপপপপ- পা্বাপ 
পিত স্পসটিউ জিউস সাইন তিত বিগত উপাস্পাজ্ উপ অিাসিিপপান্সসিত সী সপানসিলা সপািস্পসপাসপপিস্প আ্পিসপস্াএ টিউনস টিন ছে ৯টি পাস্তা শি স্পীসপাস্পিাস্টি ০৯ পাািসিপাস্টি 

্ “ভাহার উপর অন্ত তোমার এত ক্রোধ দেখিডেছি কেন ? 

সে সম্প্রতি আর কোন নুতন অপরাধে অপরাী হইয়াছে কি?” 
তখন মানসিংহ একে একে সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। 

শুনিয়া বাদশাহ আকবর অনেকক্ষণ তৃষফীপ্ভাৰে বসিয়া রছি- 

লেন। তীঁহারও অত্যন্ত ক্রোধোদয় হুইল, কিন্তু তিনি ক্রো্ 
ব্যক্ত করিবার লোঁক নহেন। তার পার্ধদ রাজপুতমণগ্ডুলী 
যদি তাহার অনধীন কোন রাজপুত বীরের উপর বিরক্ত হই- 

তেন, ভাঙা হইলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। কারণ তার 

বিশ্বীন ছিল যে, রাজপুতগণের পরস্পর মনোবাঁদ-ও অটনক্য 
ঘটিলে ভারতে যবনপ্রত।পের আর এ্রতিদবন্্বী থাকিবে না। 

কিন্তু রাঁজপুতগণ সমমতাবলম্বী হইলে শত যবন্ভুপেরও এমন 
সাধ্য হইবে না যে, ভারতে একদিনও রাজত্ব করে। তিনি 

'অ্রুঝিলেন যে, এতাপদিংহ অতুল বীর ও প্রভাবশালী হইলেও 
-ু তাহার নিস্তার নাই। কাঁরণ মানসিংছের ভ্াাঁয় তাছছার 

স্বজাতীয় বীর এক্ষণে ডাহার প্রবল শক্র। কর্তব্য কর্ম বা 

প্রভুর সম্ভোঁষ সাধন এক কথা, আর নিজ হাদয়ের বিজাতীয় 

জ্বালা নিবারণের চে আর এক কণা । সংজ্র গুভু-ভক্ত 

হইলেও প্রতাপপিংছের ন্তায় স্বজাভীয়ের বিকদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ 

করিতে কোনও রাঁজপুভেরই প্রবৃত্তি বা অনুরাগ হইত না| 
কিন্তু এক্ষণে আর সে অনুরাগের অগ্রতুলতা থাকিতেছে না। 

সুক্প্রিংহ প্রভৃতি বীরেরাও গতাপের' বিরোধী ।& নুতরাৎ 

* নুক্তসিংঙের সহিত ফেন মহারাপা প্রতাপসিংছের মনাস্তর ছিল, তাহা বোধ 
করি ইডিহাসানুসন্ধিতস্থ পাঠকের অবিদিত না থাকিতে পারে। 1:08 টি : 
০1. 7, ৮৮. 2 এবং 276 দেখ । মা 
যেরূপ হুক্তসিংহের মহিত প্রতাপসিংহের মন্নানতর ও. পার্থক্য ঘটে এবং ৫. 

বালে কুলস্পুরোহিভ তাহাদের বিবাদ ভঞ্জনার্ধ যেরপে আক্মজীবম বিসক্জান, কেন, 
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গ্রভাঁপের ছে জি এসকল কথাঃ ভিনি বুঝিলেন। 
এমন সময় নকিব আবার টীৎকাঁর করিয়া.জানাইল; সাছার- 
জাঁদা সেলিম উপস্থিত। বাদশাছের আজ্াক্রমে সেলিম মন্ত্রণা- 

গ্ুছে প্রবেশ করিলেন। তীহার কান্তি ভুবন-মোছন' | তাছার 

পরিচ্ছদ অতি উদ্্বল ও অভি ঝুদৃশ্য | তাহার মন্তকে বিবিধ 

কাঁককার্য্যসমস্থিত শিরপেঁচ জুলিতেছে। ভীহাঁর বিশাল-বক্ষে 

স্ুগ্োল মুক্তার মালা শোভা! পাইভেছে। ভীহার আয়ভ ইন্দী- 
বর নয়ন হুইভে ডেজঃ ও বুদ্ধির জ্যোতিঃ বাহির হইডেছে । 
কিন্তু একজন বিচক্ষণ লোক দেখিলে বুঝিতে পারিত যে, 

সেলিমের এই অপূর্ব লাবণ্যের উপর অবথা ভোগবিলাসা- 

নুরা্সিভা এবং স্যাস্থ্যস্বন্ধীয় নিয়মাবছেলন হেতু একটা কালিমা : 
পড়িয়াছে। দাহীরজাদা সেলিম প্রবেশ করিয়া বাদশাহর 

সম্মুখে জানু পাঁতিয়৷ 'রমিলেন এবং বাঁদশাহের চরণে ডু 

স্পর্শ করিয়া.. দেই হস্ত স্বীয় মন্তকে স্থাপন করিলেন | 
বাদশাহ অত স্নেহের সহিত সেই যুবককে আলিঙ্গন করি- 

জেন।- মানদিংহ ও ূথথীরা সাঁছারজাদাকে বথ।বিছিত লশ্বান 
জ্ঞাপন করিলেন। ভাহার পর সকলেই আনন গ্রহণ করিলে 
বাদশাহ বলিলেন, 

_ পদেলিম! টির সামরিক কার্ধ্যে ভোমাকে নিযুক্ত 
করি না বলিয় সর্বদাই তুমি ছুঃখ করি! থাক। এবার 

তোমাকে এন এক যুদ্ধের ভার দিব স্থির করিয়াছি যে. 

ভাঁছাতে জয়-পরাজয়ের সহিত্ত ছোমার ভবিষ্যৎ উন্নতি অব- 

| মভিরও দ্ধ থাঁকিবে ॥ ৷ 

হা বণ এবং অকুতোভয় জল বাল্যজীবনের লাহসের খা স্ম্রগ 

ক্ষযিলে পরীয় সমাধি হইয়া উঠ্টে।, ৃ 
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সেলিম বলিলেন,_ | 

«যেমনই কেন বিপক্ষ হউক না, জয়-লাভে এ দাসের 
কোন সংশয় নৃই। বাঁদশাহের আশীর্বাদই দলের বল। 
বত দিন সেই আবীর্বাদের প্রতি এ দীনের অবিচলিত ভক্তি 
থাকিবে, তত দিন কোথায়ও এ দাল অপদস্থ হইবে না। 

এক্ষণে বাদশাহ কোন অভিনব ক্ষেত্রে এ দাসকে নিযুক্ত করিয়া 

অন্ধুগৃহীত করিতে অভিলাধ করিয়াছেন, তাহ! জাঁনিতে ইচ্ছা 
করিতে পারি না কি?” 

আকবর বলিলেন,” 

“রাজ। মান! তুমি যখন প্রভাপসিংহের বিকদ্ধে যাও 

গ্ষরিবে, তখন সেলিমকে সঙ্গে লইবে। সেলিমের অদম্য 
নমর-সাধ নিবৃত্ির এই উত্তম ক্ষেত্র। এক্ষণে সেলিম ভুমি 

প্রস্তুত হও। রাজা মানের সহিত তোমার এবার মিবাঁরের 

ঞভাপসিংহের বিকদ্ধে যুদ্ধ কারতে হুইবে। | 
মাহারজাদ1 বলিলেন, 
«এ দান সর্বদা সা. কার্ধেয গ্রস্তত। অনুমতি হলে 

এই মুহুর্তেই যাত্রা করিতে পারি ।” 

মানসিংহ বলিলেন) 

“ বাঁদশাছের আদেশে পরম পরিতুউ হুইলাম। কিন্তু 
আমাদের কোন্ সময়ে যাঁ্1করা আবশ্যক, তংনদ্বন্ধে বাদ 

শাহের কোন অভিপ্রাঁয় ব্যক্ত ছয় নাই। | 

বাঁদশাহ অনেকক্ষণ চিন্তা কবিয়া বলিলেন, 

“সন্যুখে খোস্রোজ পর্ব উপস্থিভ। খোস্রোজের পর 

যাত্রা করাই আমার মতে চ. ুক্ষিনসূ। তোমাদের চ মত টা, 

মানসিংহ বলিলেন, -. উর 



৯৬ .. প্রতাপসিংহ। 
০০ পেপাপপপাপপী 

পীর উর পিপি উপ 

“তাহাই স্থির” 
| 

তাহার পর একে একে পৃথ্বীরাজ ও মানসিংহ বিহিত- 

বিধানে বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় ঞশ্রহণ করিলেন। 

'তাঙ্থারা চলিয়! গ্লেলে পিত। ও পৃত্র বিষয়ান্তরের কথায় নিবিষ্ট 

হইলেন । | | 

সস সাপ 

একাদশ পরিচ্ছেদ । 

স্পা সহি সপ 

৮ ভাবী ভূপতী। 

আমর! পূর্ব পরিচ্ছেদে সাছারজাদা সেলিযের যে চিত্র 

দেবি 'অর্ধত্র তিনি সেরূপ সুচাক বর্ণে চিত্রিত হুন নাঁ। 

উহার চরিত্রে দুই ভাব | এক ভাব দেখিলে তিনি ব্বর্গের দেবতা ; 

আর এক ভাঁব দেখিলে, তিনি নরকের প্রেভ। এক ভাব দেখিলে, 

তিনি পুজা ও ভক্তির সামগ্রী ; আর এক ভাব দেখিলে, তিনি 
দ্বণা ও অৰচির বিষয়। ভীঁছার. হাদয়ে যেমন অতি মহৎ, 

অপার্থিব মনোরতি সমস্ত নিছিত ছিল, তেমনি তথায় অভি 

জঘন্য ইন্দ্রিয়পরতা। ভোগাশক্তি ও নীচতা বাস করিত। 

তাহার কত কার্ধ্ে অতুল তেজন্মিনী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া 
যাইত, আবার, সাহারই কত কার্যে দাকণ হিভাহিভ বোঁধবি- 
হীন প্রকাশ পাই। ভিনি যখন দরবারে বসিতেন, তখন 

আবুল কজেলের ন্তায় বুদ্ধিমান: ও যানসিংহের ন্যায় সামী 

(বলিয়া বোধ হইত; আবার ভিসি যখন বিলাসগৃছে বসি- 



প্রতাপসিংহ।, | ৯৭. 
ভিপি সিসি কেসিসি পাস সি ৪ 

তেন, তখন তীহার নীচতা ও অদুরদর্শিতাঁর চি দেখা 

যাইত। তিনি যখন রাজকার্ট্যের মন্ত্রণাঁয় নিযুক্ত থাঁকিতেন, 

ডখন সময়ে সময়ে চতুর-চুড়াণি আকবরও মনে মনে তাছার 

নিকট হারি মানিতেন ;) আবার তিনি যখন ভ্রউমতি, তোঁধা- 
মোদী পারিষদগণে পরিৰৃত থাকিতেন, তখন তীহাকে নির্কধো- 

ধের একশেষ বলিয়া বোধ হইড| কিন্তু সমস্ত দোষ ও গুণ 

একত্রিত করিয়া তুলনা করিলে দেখ! যায় যে, আহারজাদ! 

সেলিমের চরিত্রে দোষের অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক | 

তাহার শান্ত-স্বভাব, তীহার মিষভাষা, তাহার সরলতা, তাঁহার 
সহিষুতা, তাহার বুদ্ধি, তাহার লোকানুরািতা গভৃতি অনংখর 

সদৃগ্ডণ একত্রিত করিয়। তুলায় আরোপ করিলে, গুণের দিক 

গুক-ভাঁর হেতু অবনত হুইয়! পড়ে । 

অতি সুসজ্জিত মর্ঘর প্রস্তরের এক মনোহর ্কোন্কে 

সন্ধ্যার পর সাহাঁরজাদা সেলিম উপবিষ্ট আঁছেন। তোঁথা- 

মোদী, অসং-ম্বভাব পাঁরিষদগ্গণ তাঁহাকে বেউন করিয়া বসিয়া 
আছে। চতুর্দিকে অগণ্য স্ফাটিক আলোকাধারে অগণ্য আলোক- 

মালা জুলিভেছে। অপূর্ব গন্ধদ্রব্যের অপূর্ব গন্ধে প্রকোষ্ঠ 
আমোদিত।  ছুইজন অপ্নরা সদৃশী রূপসী নর্তকী, ভুবনমোহুন 
পরিচ্ছদে ও ভুষণে আপনাদের পাপকায়া বিভুষিত করিয়া 
অঙ্গতঙ্গী সহককৃত নৃত্য ও গীত দ্বারা অনিয়মী, অদুরদর্শী 
যুবক শ্রোতৃবর্ের ইত্্িয-তৃষা বলবতী করিতেছে | আবেশ-ডরে 

তাহাদের আয়ডলোঁচন কখন যেন মুকুলিত হইয়৷ জাঁদিভেছে, 

আবার কখন তাছা হইতে বাঁসনার তীব্র গ্ররল নিস্যৃত হইয়া দর্শক- 

গণকে বিচেতন করিতেছে) কখন তাহা হইতে প্রণয়ের 
অতি ্ষিষ্ধ সুধা ম্যশিত হইয়া সকলকে বিহ্বল করিতেছে, এবং 

ডি 



৯৮: শ্রতীপাংহ। 
কানন 

কখন বা তাহা হইতে কটাক্ষের তীন্ক্ম ভাঁড়িৎ তাহাদের মর্ম 

ভেদ করিতেছে । এই ঘোর মাদকতাঁতেও যু'কগণের তৃপ্তি 

নাই; .দিরাজ হইতে সমানীত, ত্বর্ণ-পান-পাত্রম্থ, উজ্জ্বল সুর! 

ভঁহাদের অস্থির বুদ্ধিকে আরও চঞ্চল ও আরও অপ্রুতিস্থ 

করিতেছেন। দেলিম এইরূপ বিকৃত সংসর্গে বিয়া! অনবরত, 
স্থরাপান করিতেছেন এবং রূপোম্মত্ত ও মদোন্ত্ত হইয়। নিজ 

চীংকার করিতেছেন। 

কে বলে মনুষ্য সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান জীব? মনুষ্য যদি 

বুদ্ধিমান তবে নির্বোধ কে? আর কোন্ অন্তর স্বেচ্ছায় এরূপে 

স্বীয় পদে কুঠারাঘাড করে? আঁর কোন্ জন্ত মনুষ্যের 

ন্যায় নিরন্তর নিয়মাবছেলন করিয়া! স্বাস্থ্য, সুখ ও আনন্দ 

বিধধংসিত করে? আর কোন্ প্রাণী ইচ্ছ! পূর্বক আঁপন 
আযুস্কীল সংক্ষিপ্ত করিয়া অকালে কাল-সমুদ্রে ভুবিয়া যায়? 

মন্তৃষ্যের ন্যায় ভ্রম-পরায়ণ জ'ৰ আঁর কোথায় আছে? ফলভঃ 

এক পক্ষে মন্ুষ্যের কার্য্যবিশেষ দেখিয়া যেমন বিশ্ময়াবিষট না 

হইয়া থাকিতে পারা যাঁয় না, তেমনি পক্ষান্তরে তাহাদের 

ভ্রান্তি দেখিরা ইতর প্রাণীগগণের যদি বুঝবার ক্ষমতা থাঁকিত 

তাহা হইলে, তাহারাও ছান্য সম্বরণ করিতে পারিত না। মন্ুষ্যের 

স্বারীন বুদ্ধিই ভাহাঁদের উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই ছেতু। 
_ নর্তকী নাচিতেছে এবং লীল! ও লালপাসুুচক ভঙ্গীনহ গারি- 

তেছে । দুইটি গানের পর তাহারা তৃতীয় গান ধরিল ; 
... গপিও বুম কমল কোমলে। 

ছে না রন সখা ফুল সকালে ॥” 

_.. ফেলিম চীৎকার স্বরে কছিলেন,_ 
.. পিক ঠিকৃ। বত আচ্ছা | মদ।” 



প্রতাপসিংহ। ৃ ৯৯ 
স্পিন 

দিলা আত সিএ উস 7 তি এ সমল পেপসি +ত সি সা পিন স্পা 

একজন তংক্ষণাৎ একপাত্র সুরা দিল। দেলিম পান করি- 
লেন। গ্রায়িকা আবার গ্লাইল,_ | 

“থাকিতে সষয়। 

লুঠো রলময়, 
জানত যৌবন ফিরে না গেলে।” 

নেই আ্র$উ-মতি যুবকগণ প্রসংশানুচক ও সন্তোষজ্ঞাপক এতই 

শব্দ এক সঙ্গে বলিল যে, ভ্থাঁয় একটা বিকট গোল পড়িয়! 

গেল। মেলিম তখন এক রমণীর বদন-শোতা দেখিতে দেখিতে 

এতই বিমোছ্ত হুইয়াছিলেন যে, তাহার হস্ত হইতে পান- 
পাত্র পড়িয়া গেল; তিনি ভাহী জানিভেও পারিলেন না। 

গায়িকা গাইতে লাঙ্সিল,-- 

“এ ফুল নুতন, 

রস-নিকেতন? 

কি হুইবে বধু স্থৃধু রাঁখিলে ॥” 

আঁবাঁর সেই বিকট টীৎকাঁর-ধ্বনি। সেলিম বলিলেন,_- 

“বটে তো! ভা কি হয়? মদ।" 
গায়িকা আবাঁর গাইতে লাশিল,-- 

“কে আছ রনিক, 

্ প্রেমের প্রেমিক 

লও এ রতন যতনে তুলে | 

ওখন সেলিম,_“আমি, আমি_-এই যে আদি আঁটি? বলিয়া, 
টিলিতে টলিতে উঠিলেদ, এবং একজন গায়িকার ছাত ধরিয়া 

* এই গীত রাগিশী কিষিট ও ভাল দাদা সমাবি্থ । 'বিধিয়। লে যা মেরে 
মাছারিয়।' ইত্যাদি প্রচলিত হিন্দী গানের অনুরূপ | | 



১ ছা বর হুম্বন কটিলের |. সকলে “হো” “ছো' শব্দে হায়, 

উঠিল সেলিম টৈজনা--হিতািকি- -বোধ-রছিত। একজন 

লোক আনিয়া সংবাদ দিলল;-. 

. প্ৰাদমাহ যা ও মহারাজ ানসিংহ সাহারজাদাকে ন্মরণ 
কািডেছেন | : | 

... সেলিম রমণীর হাত ছাড়িয়া দিলেন, নি অবলহবনহীন 
না শরীর স্থির রাখিতে পাঁরিলেন না- তথায় পড়িয়া 

গেলেন। সহচরেরা একে একে প্রস্থান করিল। সেলিম 
বলিলেন 

“আঃ ! দিবারাত্র ম্মরণ করিলে আর পাঁরা বায় না। বল 
গিয়া, আমি এখন যাইতে পাঁরিব না1% 

আবার বলিলেন,_- 

এনা না না-বল গিয়া আমি যাঁইতেছি। তুমি যাও আমি 
যাইতেছি।” 

 ছুইথার, তিনবার সাহারজাদা উঠিবার নিমিত্ত এছ করি- 
লেন, কিন্তু কতকারধ্য হইতে পারিলেন না| অগত্যা ভারতের 

ভাবী ভূপতি সুরাঁপহতচেতন হইয়া! জঘন্য চিন্তা ও অশ্লীল অনু 

ধ্যান করিতে করিতে নেই স্থানে পড়িয়ী রছিলেন। 



রা ্ামোহিী। | 

আরা নগরের যদুনা তীর্থ একটি পরি ধু ভব 

নের একতম প্রকোন্ঠে দুইটি সুবতী বনিয়া কথোঁপকন করি+ 
ভেছেন। যে যুবতী অদ্বিতীয়! সুন্দরী, যাঁছার লাবণ্য গৃহ 

উজ্জ্বল, ধাহাকে দর্শনমাত্র দেবী বিবেচনার মোহিত ও চমকিত 

হইতে হয় এবং যাঘার বর্ণ, গঠন শিক্ষা কমনীয়তা, ভঙ্্গী সকলই 

অমানুষী, অপার্ধিব সেই জুন্দরী মেহেরটম্নিসা | অপরা 
তাহারই সহচরী-_আমিনী। মেহ্রেউন্লিসার বয়ম যোড়শ বর্ষের 
অধিক নছে। বাহার সৌনীরধ্য ও শিক্ষা! ভুবনবিষ্যাত, আমরা 
সেই রমণীকুল ললামতৃভা ভিলোতমার দৌনর্ধ্য-বর্ণনে প্রত 
হুইয়| হাঁস্যাম্পদ হইব না| প্রবাদ আছে বিশ্ব'পতি কোন বন্তই 

দোষখূন করেন নাই। পদ্ম ও গোলাবে কণ্টক আছে; মরের 
পদ দেহের অযোগ্য । কিন্তু মেহ্রউন্লিসা সেই প্রবাদের ব্যান 
তিস্থল। তাহার দেছে, স্বভাবে, কার্ধ্যে কিছুতেই দোষের চর 
দেখা যাঁয় না। 

রাজ-রাজ-মোহিনী মেহ্রেউম্নিসার সকল কার্য্যই সুচির 
পরিচায়ক। ভীহার পরিচ্ছদ, গৃহ-লজ্জা। প্রভৃতি তীহার সং- 
কচির সাক্ষ্য দিতেছে। যেছের উন্লিসার পিতা ধনবান নেন 
সাং গৃহের শোডা মিধানার্ঘ মহামূল্য আর্য সমন্ত ত্য 

* কোন কোন ইতিহাসে সদন তনয়ার অমীফরিসা এই নাম লিখিত অ. ছে। | যে হগরী কালে নুরজাহান নাদে জগহিখ্যাত হতয়াছিলেন। হার নী ভধানদ .. 
যটনা মালের বিবরণ বোধ করি কাহার অবিদিদ্ধ নাই। 



২ 
প্রতাপসিংহ। 
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করা তাহার সাধ্যাতীত। কিন্তু ধাহার গৃহে মেছের উন্নিসার 

জন্ম, তাহার অন্য শোভায় প্রয়োজন? মেছের উন্নিস1 সামান্য 
সামান্য জব্যে গৃহ, বার, ভবনসংলগ্ন ক্ষুদ্র উদ্ভান প্রস্তুতি 

এমনি সুশৃঙ্থল ও সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়ীছেন যে, দর্শনমাত্র 
তাহা চিত্তকে আকর্ষণ করে। মেছ্রউন্নিসার পরিচ্ছদ মুল্য- 
বান না হইলেও ভাছা এমনি সুকচি-নঙ্গত ও পরিক্ষার এবং তাহ! 
এমমি দেহ আঁবরণ করিয়া আছে যে, তাহ! মহাঁমূল্য বলিয়! 

প্রতীত হইতেছে । মেহ্রেউন্মিসা সহচরীকে বলিতেছেন, 

“আমিনি ! তুমি কি আমাকে এতই অসার, অপদার্থ বিবে- 
চন কর? তুমি কিভাব আমার অন্তর এতই জঘন্য ? . প্রণয়- 

বৃত্তি মনুষ্য-হযদয়ের উচ্চতার পবিত্র নিদর্শন। সেই পবিত্র- 
বৃত্তি ত্যাগ করিয়া আমি কি পাঁশব বৃত্তির অনুসরণ করিব ?” 

আমিনী একটু চিন্তার পর কহিল, 
«৭. “মেছেরউন্িসে | ভাবিয়া দেখ তুমি কি হুইবে। ধন 
বল, সম্পত্তি বল, পদ বল, প্রভূত্ব বল সংসারে মন্ুষ্যজী- 
বনের যাহা কিছু প্রার্থনীয় সাহারজাদা সেলিযষের তাহার কিছু- 
রই অপ্রতুল নাই। সেই সমস্ত দুর্লভ সুখের অংশিনী হওয়। 

কি সামান্ত ভাগ্যের কথা? মেহেরউন্নিসা তুমি ভাঁবিয়! দেখ ।” 

মেহ্রেউন্রিস1 বিষাদব্যঞ্জক হাস্য করিয়! কহিলেন, 
“আহিনি ! আমি তোমার প্রন্ভাবিভ জীবনের প্রধান গ্রার্থ- 

নীয় সুখের সহিত আমার হৃদয়ের অতুল স্থখের বিনিময় করিতে 

ইচ্ছা করিলা। একমাত্র অমূল্য নিথি প্রেম আমার প্রার্থনীয়। 
যদি ভাহা পাই, ক হইলে দারিদ্যও আমি শ্রেয়:জ্ঞান 

করি।” রি | 
আমিনী বলিল, 
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স্টিল সিসি টিলা সা সি আস সা স্পা জপ পপ সপ পি তা র্বস্ স৯্জ৯ ৯স্সত 

“তুমি যাহা চাও; তাঁছাই কোন না পাইবে? সাহার- 

জাদ1 সেলিম বাঁহাছুর তোমাকে অন্তরের সহিত্ত ভাল বাঁসেন। 

তুমি শুন নাই, তিমি তোমার নিমিত্ত উন্মাদ প্রায় হইয়াছেন” 

মেছ্রেউন্িা একটু লজ্জিতা হইলেন | বলিলেন,_ 

“আমিও যে সেলিম বাহাছুরের রূপের প্রশংসা অথবা 

ছার অত্যুন্নত পদের প্রতিষ্ঠা করি না, এমন নহে। প্রত্যুত 

তাহার ন্যায় জুন্বর পুকষ আমি আঁর দেখি নাঁই।» 

মেহেরউন্নিনার চিত্ত,একটু ভাবান্তরিত হইল তিনি ক্ষণেক 
নীরব হইলেন | আঁবার কহিলেন,_- 

“কিন্তু তিনি আমাকে ভাল বামেন না। তীহার হ্যদয়ে 

এখন ভাঁলবাঁলা নাই। তবে কখন যে তাহার, হৃদয়ে ভাঁল- 

বাসা জন্মিতে পাঁরে না, ইহা আমি বিশ্বান করি লা। তিনি 

আমার নিমিত্ত উন্মত্তপ্রয় হইয়াছেন--একথা অসম্ভব নয়। 

কিন্তু সে উন্নত্ততা স্বতন্ত্র কারণে জন্মিয়াছে, তুমি তাঁহা বুঝিতে 

পার নাই| স্বীয় প্রণয় সে মত্ততার কারণ নহে--স্বণিত 
ভোগীনুরক্তি ও লিপ্মা তাহার ছেতু। আমিনি! জগতে যে 

কিছু কট আছে, আমি তাহা হানিতে হামিতে সহ করিতে 
পারি, তথাপি আমি স্বর্গীয় সুখ-নম্বে্িত হুইয়াও কাহারও 
জঘন্তা মনোবৃত্তি সংমাধনের পাত্র হুইয়! থাকিতে পারি ন]। 

স্থৃতরাৎ সাহারজাদার প্রস্তাব আমার অৰচিকর । 

আমিনী আঁবার কছিল,__ 
“তুমি বুঝিতেছ না--সাহারজাদা তোমাকে বিবাহ করিবেন।, 

বিবাহিতা স্ত্রীকে ভাল বাসিবে নাঃ ইহা কি জস্তব ? আর 

দেখ সেলিম ভবিষ্যতে বাদশাহ হইবেন । তিনি বাদশাহ হলে 
যনে কর তখন তে|মার কত সুখ হুইবে।” বি 



১০৪. প্রতাঁপদিংহ। 

 ঘেছেরউন্রিল1 বলিলেন, 

“সেলিম যে ভবিষ্যন্তে বাদশাহ হইবেন, তাহাতে আঁম।র 
সন্দেহ নাই। তাহার ম্যায় রূপবান ও অত্যন্ত ব্যক্তির ভার্যা 

হইতে কে না ইচ্ছা করে? তাহার সহ্ধর্থিণী হওয়া আমি 

আনন্দের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু যখন মনে হয় 
যে, সেলিম কেবল রূপ-ভোঁগ বাঁপন'য় আমার নিমিত্ত উম্মত 

হইয়াছেন, ভখনই আমার চৈতগ্য হয়) তখনি ভাবি যদি মন 
ন] পাইলাম তবে সিংহাঁসন। ধন, জম্পর্তি কিসের জন্য। 

তখন আমি স্থির করি যে, জীবন যায় দেও স্বীকার, তথাপি 

আগি পদ-গোরবে বিমোছ্ত হুইরা সেলিমের নিকট দেহ বিক্রয় 
করিব না।' 

ুন্দরী নীরব হইলেন । কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,_ 
“সেলিষ আমাকে বিবাহ করিবেন সত্য-কিন্তু বিবাহ 

করিলেই ষে ভালবানিতে হয়, ইহা বাদশাহদিগের শান্ত্রে লেখে 

না মনুষ্যের কোন সমাঁজেই এরূপ বাধ্যবাধকতা নাই। আর 
দেখ, পিতা শের আফগানের সহিত আমর সম্বন্ধ স্থির করিয়- 

ছেন। যখন সে নন্বন্ধ স্থির হয়, তখন আঁমিও তাহাতে সম্মতি 
দিয়াছি। সুতরাঁৎ আমি ধর্মতঃ তীহারই পত্ী হইরাছি। অধুন! 

আমি যদি অন্য মত করি, তাহা হইলে পিভাকে অপমানিত 
করা হয়, আমাকে ধর্মে পতিতা ছইতে হয় এবং লম্ভবতঃ 
শেরকেও মনক্ষুপ্ন করা হয়। অথচ আমার বিশেষ লাভ কিছুই 
নাই, বরং আমাকে স্বর্ণ পির্তীরাবদ্ধ পক্ষিণীর ন্তাঁয় যাবজ্জীবন 
কউই পাইতে হুইবে। যে কার্যে এত অনর্থপাতের সম্ভাবনা 
সেরূপ গৃহিত কার্ধ্য কেন করিব? আরও বিবেচনা কর শের 

সেলিমের ন্যায় অত্যুন্ভ পদশালী নছ্ছেন সত্য, কিন্তু ভীহার, 
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পেশিমের অপেক! বিস্তর গুন আছে তিনি বিনয়ী, নত, 
শান্ত-ম্বভাব, মিভাচারী, প্রেমিক, বীর ও কর্থঠ। সেলিমের 
এ সকল গুণ কখন না হইতে পারে এমন নয়, কিন্তু এক্ষণে 
উহার তাহা নাঁই। তবে বিধাতা ত্াঞাকে যে অততযুচ্চ স্থানে 

প্রতিষ্ঠি করিয়াছেন ও ভীছাকে ঘে অতুলনীয় রূপরাশি প্রদান 

করিয়াছেন, তাহা অবশ্যুই নারী-্বদয়ে লোভ-উদ্দীপক | আমা 

ভ্বদয়ে সে সমন্তের লোভ হয় না, এমন নছে। কিন্তু আমি 
সে লোভ দমন করিতে জানি; আমি ভাল মন্দ চিনিতে 

পারি। আমার হাদয় এত অসার নহে যে, আমি পবিজ্ঞ 

সুখের সহিত, অপবিত্র স্তুখের বিনিময় করিব; স্বীয় আন- 

নদের লহ ঘ্বণিত লিগ্দার পরিবর্তন করিব এবং কাঞ্চন- 

মূল্যে পিত্তল ক্রয় করিব ।” 

আমিনী কহিল, - 

“পুত্রের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য হয়ন্ত বাদশাহ আঁকবর 
ভোার পিভাঁর নিকট অনুরোধ করিবেন। সম্রাটের আদেশ তিনি 
কখনই অন্যথ1! করিভে পারিবেন না। তখন তুমি কি করিবে?” . 

মেছ্রেউম্রিসা চাকমুখে একটু হাসিয়া বলিলেন, 

“সে বিষিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। আকবরের ন্যায় 

স্যায়পরায়ণ বাদশা, বাত কন্যার অন্যত্র বিবাঁছ দিতে 

ঘলিবেন, ইহা অসস্ভব। আয় পিতাও যে অঙ্গীকার ভর্গ 

করিয়া আমার অন্যত্র বিবাহ দিবেন; ভাহাঁও বোধ হয় না।” 

আধিনী আবার কছিলেন।__- 

শ্তোঁষায় অপেক্ষা কাহারও অধিক বুদ্ধি নাই। আপনার 

ভাল মন্দ তুমি খেমন বুবিবে, এমন কে বুধিবে? কিন্তু. 
দেখিও, ভাই) পরিণামে যেন মন-গীড়া না পাইতে হয়। 

১৪. রং 



এভ৬ গ্রতাপমিংহ। 
ই 

পেপাল শীত পপি পপ সপ 
আর সপাসপপিসস্র ৯ উপাস্টিলীনিশী পিপীস্পিসটি ছি স্টিলাস্িল সিকাস্জিলা মল ্ 

প্লাস উপাাসপিটাসিল সিসিক পিপি? শিপ তস্পী শিলা ৯০৯ সালাম সতসসিি পাস্তা সাত সপাস্িপি সপ সপ সিলসিলা সর পা কা প পা পল সপ পপ 

মেঁহেরউন্নিনা স্ুগ্পোল নবনীত্র-বিনিন্দিত কমনীয় ভুজবলী' 
উর্ধোখিত করিলেন এবং প্রেমাশ্র পুর্ণ সফরী সদৃশ নয়নে 

সেই দিকে দৃ্টিপাভ করিয়া কহিলেন,-_ 
“সকলই তাহার ইচ্ছা 1 
আমিনী কার্ম্যান্তর ব্যপদেশে চলিয়া! গেল। ইতিধাঁ-প্রখিতা, 

জগবিখ্যাত ুন্দবী মেহ্রেউন্নিদা নেই স্থানে বলিয়া স্বীয় 

ভবিষ্যৎ ভাবনায় ভানমততী হইলেম। 
শো 

আপের 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

ও আপ ১১ 

হদয়ের বিনিময় | 

টুন্ঘক যেমন লৌহকে আঁকর্ষণ করে, তেমনি এক ছা? 
অপর হাদরকে আকর্ষণ করে। টবজ্ীনিকের স্থির করিয়াছেন 

যে, তাড়িতের শক্তি-বিশেষ সহযোগে চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি 

জন্মে; ফুম্কক বস্তুতঃ লৌহ-বিশেষ। হঁদয়ের পক্ষেও তাহাই 
বটে। এ বিশ্বঁ-সৎসারে হাদয়ের ছড়াছড়ি; কিন্তু কই কয়টা 

কয়টার জন্য মরে ও বাঁচে? কয়টা কয়টাকে ছানাঁয় ও 
কাদায়? হায়! এ সংপাঁরে কয় জন কয় জনের জন্য ভাবে? 

সকল হৃদয় যদ সকল ঘবদয়ের দিকে ধাইত, সকলে যদি 

সক্লুলের জন্য ভাঁবিত, ত'হা হইলে এ সংসার স্বর্ণ হুইত্, 
তা হইলে মনুষ্য দেবতা হইত, তাহা হইলে মানুষ হৃদয়ে 

দর, ঢালিতে শিখিয়া সকল ক্লেশ, সকল জ্বালা নিবারণ 

করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না--দকল হ্যায় সকল 



টিভির . ১০৭. 
নি 

পা সস 
৬০ তশিতটিপার্পী তত শি উপ স্পাপিসিলিসিস্পি্িল সকল ১০০৯৫ ০৩ স্পা দিপা তা শাস্তি পাটির সপ সস পীর লিসা সিসি সর্প সনি ২ সা সাসপাসপসিত ৮৫ পঠিত সস 

হৃদয়ের দিকে ধায় না" এক হাদয়- রর প্রেমরূপ পবিত্র 

তাড়িত সংস্পর্শ যদি অপর হাদয় আলোকিত হয়, তাহা হইলে 
মেই হ্ৃন্ম-বুগপ পরম্পর আকধণ হু,ন্ত্র বন্ধ হয় ! মানুষের হাদ'য়র 

তি এইরূপ| ইহাকেই লোকে. ভালবাণা, প্রণয়, ,স্মেছ, ম- 

মতা গ্রন্ৃতি নানাবিধ প্রকারে ভেদ করে। বন্তাতঃ তৎসমস্তই 

এক প্রকার বৃত্তি--সকলই হৃদয়ের আকর্ষণ মান্রে। স্বার্থত্যাগ ইহার 

কার্ধ্য। এই স্বর্থ ত্যাগের অপেক্ষা পবিত্র ও মহৎ কর্ধ্য ক্ষত 

মানব-জীবনে আাঁর কিছুই হইতে পারে. ল| এ ক্ষণভঙ্কুর জীবনে 

বিনি যত স্বার্থ-ভ্যাগ করিয়াছেন, তিনিই তত অবিনশ্বর হইর] 

যুগঘুগীন্ত:র পরম্পরাগত মানবৃন্দের হদয়ে, দেবতার ন্যায় আঁরা- 

বিত হইতেছেন। যে মহানুভাঁব দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনার 

প্রাণ সমর-ক্ষেত্রে বলি দিয়াছেন ; ধিনি অজ্ঞ লৌকেতর ভ্রয তঞ্জী- 
নার্থ নিরন্তর শরীর পাত করিয়? কর্তব্য কর্মের উপদেশ দিয়াছেন 
যিনি বিপন্ন মানবের বিপদ-উদ্ধারার৫থ আত্ম সুখ-শান্তি বিশ্ৃত 

হইয়াছেন, তাহার] সকলেই স্বার্থ-ত্যাঁগের বীর। তাহাদের মক 
লেরই হৃদয় ব্যক্তি-সাঁধারণের ছুঃখ ও ছুববস্থা ল্মরণ করিয়] 

ক্কাদিয়াছে। এ জগৎ সেরূপ দেবতাদের নাম কখনও ভুলিবে 
না। যে এ জগতে আার্থত্য।গের মহিমা বুঝিতে না পারেঃ 

তাহার সহিত কখনও আলাপ কবিও না। তাহার হৃদয় পাধাঁণে 

গঠিত) নে মনুষ্য নামের অযোগ্য | আ্বার্থ-ত্যাশই ধর্ত্বের মূল- 

ভিত্তি--সমাঁজ-সংস্থিডির আধার | মুলে.ভালবাসা না থাকিলে 

স্বার্থ-ভ্যাগ করা যায় না। - পিতা পুক্রতক ভাঁল্বাঁদেন, বলিয়াই 

পুত্রের সন্তোষের নিমিত্ত নিজের সুখ লক্ষ্য করেন না। জননী 

অপত্যন্মেছের বশবন্ীঁ হইয়া স্বয়ং ক্ষুধায় ক'তর হইয়াও সম্তা- 
নে নিষিত্ব আহ ধ্য সংগ্রহ করেন। সর্জ্টেতিন, সত্যের প্রণ,য় 



১৭৮ শ্রতীপসিংহ। 
লব পা ৬ আপ ৭ তা পপ সপ টপ 

সস মিম 

বিমোহিত ছিলেন বলিয়াই সত্যের অন্থুরাধে জীবন দিজে' 

কাতর হন নাই। রামযোছন রায় ধর্্ম-প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন 

বলিয়াই কোন সামাজিক ক্লেশই ক্লেশ বলিয়া মনে করেন নাই। 
চৈতন্যদেৰ প্রেমের তত্ব বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই অন্য কোঁন সুখই 

তিছার হৃদয়ে স্থান পাঁয় নাই। এ সকলই ভাঁলবানার জন্য 

স্বার্থ-ত্যাগের ঘটনা | অতএব সকল ধর্ষ্েরই যুল ভালবাসা 
অর্থাৎ স্থবার্থত্যাশ। যে ধর্ম ভালবাসার পথ ছাড়িয়! অন্য 

উপায়ে মুক্ির পথ দেখাইয়া! দেয় তা! পশুর ধর্ম--তাঙা মন্তু- 

য্যের গ্রহণীয় নহে। মনুয্যের মুক্তি ভালবাসায়, উন্নতি ভাল* 
বাসার, বিক।শ ভালবাসায়, আনন্দ ভালবাসায় এবং চরয়োৎ” 

কর্ষ ভালবাসায়। অধিকের কথা ছাড়িয়া দেও; একজন এক- 

জনের জন্য মরিতে পারে, একজন আর একজনের ছাসি দেখিলে 

সকল দুঃখ ভুলিয়। যায়, একজনের যাতনা দেখিলে আর একজন 
তদধিক কাতর হয়, একজনের বিপদ দেখিলে আর একজন: 

আপনাকে তদধিক বিপন্ন মনে করে, একজনের শোকাশ্র দেখিলে 

আর একজন সেই স্থলে মমশোকাশ্রপাতে তাহার অশ্রুজল 

বাড়াইয়া দেয়, ইহার অপেক্ষ| পবিত্র, বর্গীয়। উদার ও দেবভাঁব 
আমি আর কিছু জানি না। মনুষ্য-সমাঁজ যজ প্রেমের আদর 

করিতে শিখিবে, গ্রেমিকদের যত দেবতা বলিয়া পুজা করিতে 
শিখিবে, ততই জগতে স্বর্গ হইবে, তডই মানুষ অনন্তর পপ্রমে 

ডুব্য়া জরা মৃত্যু বিস্মৃত হইবে । এই যে প্রেম ই সমভাবে 

নর-নারীর হৃদয়ে আবিভুপ্ত হইতে পাঁরে। কিন্তু মানব-জাত্তির 
হৃদর এতই ঘ্বশিত ও কলুষ-সংকুল যে অনেকেই নারীর সহ্তি 
নরের যে ভাঁলবা'না তাছার উদারতা প্রণিধান করিতে পারেন 

না, বরং, তাহা একটু লজ্জ,রই কথা বলিয়া মনে করেম। ধিক! 
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ভালা পািপািত ৯ এসাসাছিকস ০ ও পাম্পি সপ স্পা লাসমসটি পিতা লালা ৯ পাদ পাস পারত সম পলো দিসি সদন ছ্িদ্ পি্ সস্লি পা সপ জিলা সি সপ সা 

তাঁহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে! নর-নারীর প্রেমে স্বতঃই জীব-সংস্থিতি; 

সংরক্ষণার্থ এবং অফার আক্ষাৎ অভিপ্রায়সংগঞ্ড যে পবিত্র সম্বন্ধ 

বিশেষের আঁবির্ভ/ব হয়, তাঁহা তুমি নানাবিধ সাষাজিক কারণে 

লজ্জার আবরণে ঢাকিলে ঢাকিতে পার । কিন্তু সে গ্রেম-যদি ভাহা, 

চপল লিঞ্মা ছেতু না হয়, তাহা; হইলে তাহাও লজ্জার কথা ?, 

তাহ হূর্ববল-হৃদয়তার চিহ্ন? তাহা ক্ষুদ্র মনুত্যের অবলম্বনীয় % 

যে ব্যক্তি এই কদর্ষয বিশ্বাসকে হয়ে স্থান দিয়াছে, সে সমাজের 
প্রবল শত্র-তাহাকে সর্পের ন্যায় ভয় করিও । কি; ভালবাসা 

ক্ষেত্র বিশেষে লজ্জার কথা? ভালবাসা লঙ্জার কথা, একথা 

শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিও এবং সে অপুর্ব দার্শনিকের নিকট 
হুইতে দূরে পলায়ন করিও । যদি এ পাপ-তাপ-পুর্ণ ক্ষুদ্র পৃথি- 

বীতে কিছু পবিত্রতা থাঁকে, ভবে সে পবিত্রতা যেখানে হৃদয়ের 
বিনিময় ঘটিয়াছে, সেই স্ুলেই আছে। যেখানে প্রেমিক্, 

তোমার আমার নিয় ক্ষুদ্র পাঁগীর কথার বাহির হইয়া চত্দরের 

সুধা খাইতে ও কুস্থাম শয়ন করিতে শিখিয়াছে, সেই খানে, 

আছে। সেই প্রেমিক--সে ষে কেন হউক ন1--পুঁজনীয়। 

তাহার দ্বারা পাপ হয় না, ছুকর্্থ তাহার চিত্তে আইসে ন1। 

এমন উদ্দার প্রেম -_নরনারী ইহার আশ্রয় হইলে ইহা লজ্জার কথা! 

হইবে? ছিঃ ছিঃ ! 

আমর! সে দিন যখন রত্ভনদিৎহকে দেবলবর নগরে দেখিয়া 

ছিলাষ, ভখন বুঝিয়াছিলাম কুমারী যমুনা ও কুমার রত্তনসিংহ 

হত পরস্পর পরম্পরের নিকট চিত্ব ছারাইলেন। আমাদের 
সে সন্দেহ মৈথ্যা নছে। কারথ সেই দ্বিনের প্রর রগুডননিংহ 

আরও ত্বিন দ্বিন অকারণে দেবলবর নগ্নরের রাঁজ-ভবনে অতিথি 
হইয়াছিলেন | বৃদ্ধ রাজা সে ভিনবারই বাটী ছিলেন এবং 



দ্র গ্রতাপদিংহ। 
সস পপ পিপি ০ পপীপীসসপীপপাপ পপ 

পাপা ২ 2 ইসা 
০৯৯ পাপসিতপাসিলাসপ পা সমস লা লা ০লিস্পপাসসপাসিপাসপী সি সিপসপসপি সির সপ সপিতোসটিপাসপা সপিস্পিসপ ০ করবি পিস সপ সপ পি ১ শেপ সপ ছি 

রে ংহকে পুত্রের নার সমাদর কারা ছিলেন কুমারী 

যগুনাও তাঁহার সহিত অপেক্ষাকৃ্গ সরলভাঁবে আলাপ করিয়া 

তাঁহাকে অতুল আনন্দিত করিয়াছ্িলেন। তৃতীয়বার যখন রতন- 

নিংহ চলিয়া যান তখন তিনি ভুঁলক্রুমে অনি ফেলিয়া গিয়া- 

ছিলন এবং মধ্য-পথ হইতে ফ্ষিরি। আপিয়া তাহা লইয়া 

গিয়াছিলেন। ছার তিনি চলিয়া গেলে কেহ কেহ বলেষে, 

বহুদুৰ তিনি গন্তব্য পথের বিপরীত পথ-প্রবাঁহী হইয়াছিলেন। 

কুমারী ষমুনাও সে দিন শারীরিক অসুস্থতার ছল করিয়া কিছু 

আহার করেন নাই এবং কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা 

কঠিতে পারেন নাঁই। এই সকল কাধ্য-ক'রণ পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়। 

আমাদের বোঁধ হইতেছে যে, এই যুবক-যুবতী বুঝি পরস্পর 

চিত্ত হুারাইয়াছেন। আমাদের সন্দেহ সত্যতা কি অনত্যতাঁর 

দিকে বিত হর, তাছাঁ আমরা অবিলম্বেই জানিতে পারিব। 

বদি সন্দেহ সত্য হয়, তাহা হইলে দেখি:ত হইবে যে, স্বার্থ- 

ত্যাগের অগ্মিপ্রীক্ষায় এই ফুগল-প্রেমের ত্বর্ণ-কাঁন্তি কিরূপে 

বিভানিত হয়। সেই জন্যই আমর] বওমান পরিচ্ছেদের 

প্রারস্তে উক্তবিধ গ্রসঙ্গের অবতারণ। করিয়াছি । 
এস্থলে বলিয়া! রাখা আবশ্যক ষে, দেবলবর-রাঁজ বনুদিনা- 

বন্দি কুঘার রতননিংহের সহিত ছুছিতাঁর বিবাহ দ্রিবার কপ্পনা 

করিরাছিলেন। সম্প্রতি কন্যার তাদ্ধফয়ে অভিপ্রায়কি জানি- 

বার শিষিত্ত কুন্নমের প্রতি ভারার্পথ করেন। কুমুম কুমারীর 
হদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, স্থতরাৎ সে. ভীহাঁকে 

জিজ্ঞানা করার অপেক্ষা না করিয়াই তাহার অন্ুরাগের কথা, 
রঞ্জীত করিয়া ব্যক্ত করে। বৃদ্ধ রাঁজার মুখে এই শুভসংবাদ 

শ্রবণ করিয়া তাহার হ্বুদয় আনন্দে উদ্বেল, হইয়া! উঠে। ০ 

€ 



প্রতাপসিহছ। ৬১১ 
০০০ 

শিস পপ 

আর কালবিলম্ব ন1 নি কুমা পানে? গিয়া জনাইল ফে) 

কুষার রতননিংহের সহিত তাহার ঘিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া 

গিরাছে, ত্বরায় শুভকর্ম সম্পন্ন হইবৰে। দেবলবর-রাজও কুমু- 

মের মুখ কন্তার মনের ভাব জানিতে পারিয়া অবসরক্রমে 

মহারাণা এ্তাপপিংহের নিকট এই ব্যাপার নিবেদন করিলেন । 

মহারাণাও নিরতিশয় অন্তোবসহক।রে এ বিষয়ে সন্মতি একশ 

করিলেন। জুতরাৎ বিনাহ-সন্বন্ধা উভয়-শক্ষ হইতে এক প্রকাঁর 
শ্থির হইয়া গেল। কেবল মুসলমানাঁদগের সহিত বিরোধের 

অব্সাঁন হইলেই শুভকর্্ম সম্পন্ন হইবার অপেক্ষা রহিল । 

প্রণয়ীঘুগল কিন্তু ঘোর উংকণ্ঠায় ভানিতে লাগিলেন | 

কারণ তীহার পরম্পর কেহ ক'ই!রও মনের ভাব অবগত 

নছেন। কুমার ভাবিতেছেন, কুমারী যমুনার সহিত বিবাহ 

হইলে সুখের সীমা রহিবে নাঃ কিন্তুকুগারীর হাদয়ের ভাব 

কি? যদি অন্য কোন ভাঁগ্যবান্ ব্যক্তি কুমারীর প্রেমাস্পদ 
হয়, তবে নকলই বিডশ্বনা | অত এব না বুঝিয়া একার্য্যে সম্মতি 

দিব না। মহারাণা আদেশ করিলে তাহার চরণে ধরিয়া 

ধলিব, আমি অতুলনীয় যন্ত্রনা কুমারীকে তাঁহার অনিচ্ছায় 

বিবাহ, করিয়া বিষাদ-সমুদ্ধে ভূবাইতে চাহি না| কুম'রীর 

মনের ভাঁবও অবিকল সেইরূপ। .স্বুতরাৎ এ বিবাহ সম্বন্ধে 

লোকে যাঁহাই মনে কৰক পাত্রপাত্রী মনে যনে কতই দুঃখের 

ও সুখের প্রতিমা জাঁঙ্ষিতেছেন ও গড়িতেছেন। উয়েই 

ভাবিতেছেন পুনরায় সুযোগ পাইচেই অপরের হ্বদয়ের ভাব 

জানিতেই হইবে | অবিলম্বেই সেই স্থযোঁগ উপস্থিত হইল | 

দেবলবর নগর সম্িথিতি ভগবতী চিন্রিনেশ্বরী দেবীর যত্বের 

ক্রুটী হওয়ার জতবাদ মহ'রাঁণার গোচর হইল। মহারণা. 



৯২২ প্রভাপদি'হ। 
রোলার তা রাত * 

তির বরে ১ 
সি তি স্পিপাশপা পাস্পাসপিস্ি শা সপ স্পা পনি পাপস্পিসপাস্লিসপসপিস্পসপসিপাসপা সপ সপস্পি সি ৯০ কাপ সপ সপ 

ছিপ ০৩৯ 

কমার রভনদিংহের উপর ভাছার যথাৰিছিত ত্বাবধারর 

ভারার্পথ করিলেন । ত£ুপলক্ষে দিবস চতুষয় দেবলবররাজ- 

ভবনেই কুমারের অধিষ্ঠান হছইল। এই চারিদিবসের মধ্যে 

এই উভয়ে নানাবিধ সময়ে ও নানাগএকাঁরে উভয়ের ছাদয় 

জানিলেন। কি জানিলেন? যাহা জানলেন তাহাতে 

প্রত্যেকের এই বোধ হইল যে, অপর তাকে যত ভাঁল- 

ঝাসেন তাঁহার প্রেঘ হয়ত তাহার সমতুল্য নহে। এ 

নন্দেহ ষে প্রণয়ের মূলে থাকেঃ সেখানে গ্রণয় অক্লাত্রমভাৰে 

ও অমিত পরিমাণেই থাঁকে। অতএব এই যুগল হাদয়ের গুত- 

বিনিময়ই ঘটিল। 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 

স্পা ৯ প্পিরিসি্টিতী শি 

না । 
বেলা প্রহরেক সময়ে শৈলম্বর নগরের এক নিভৃত রাঁজ- 

এরকোষ্ঠে শৈলম্বররাজ ও কুমার অমরসিংহ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। 

যে যে রাজপুউকুলভুষণগণ স্বদেশের স্বাবীনতা সংরক্ষণার্থ ব্যতি- 
ব্যস্ত' আঁচরে যবনেরা উদয়পুর আক্রমণ করিবে জানিতে | 

রিয়া ভীহাঁর! আহার, নিদ্রা, সুখ, সস্তোশ ইচ্ছায় বিনর্জন দিয়া 

শিয়তকাল বিপদ নিরাকরণের উপায় বিধানে নিরত। শৈলম্বর" 
রাজ মছারাঁণাঁর একজন প্রধান কুটুষ্ব। এই বীরশ্বংশ চিরকাল, 

পুকব-পরম্পরাক্রষে মছারাণাগণের জন্তা অকাতরে সমস্ত. বিপদের 
লন্মুখীন হইয়া থাকেন ও শাবশ্াকমতে জীবনও বিসর্জন দিয়া 



প্রাপসিংহ। ১১৩ 
পোস্ত পা স্পাইসি অিা্জপ্াহ কাপ্ররাাা্তি রোি চারশ রি সর্প 

থাঁকেন। বন্প্রতি মিবারের বিপদে বর্তমান শৈলম্বররাজ বংপ- 

রোনান্তি চিন্তকুল। তিনি বারংবার মছারাণার নিকট গমন 

করিয়া ইতিকর্তব্যত্ব! স্থির করিতে.ছন | মহারাণার নহিত শেষ- 

সাক্ষাৎ সময়ে তিনি কোন নিগৃঢ় কারণে কুমার অমরসিহৎকে 
সঙ্গে লইয়া আইনেন। কুষারেরও আনিবার ইচ্ছ। ছিল--পরন্ত 

স্বর নহম। ভাঁগমন করার অপেক্ষা আহুত হইয়া আসা তীহার 

পক্ষে সমধিক ম্ববিধাজনক হইল । 

_ শৈলহ্বর-রাজ মছারণ। প্রভাপনিংহ অপেক্ষা বয়ঃপ্রবীন, 

এজন্য কুমারগণ ডাহাকে পিতার ন্যায় সম্বান ও সস্তাঁষণ করিয়া 

থাকেন। শৈলঘ্বর-রাজ পুল্রহীন। বাল্যকালে অমরসিংহ সতত 
শৈলম্বররাঁজ-ভবনে আগমন করিতেন । শৈলম্বরাজ ও তাহার 

মহ্ষী পুজ্পবতী তাহাকে ভংকাল হইতে পুর ন্যার ন্মেহ 
করিতেন। জম্প্রভি কুমার বহুদিন পরে আগমন করার নকলে 

অপরিমিত আনন্দিত হুইলেন। অত্তঃপুর-মধ্যে মহ্থী কুমারের 
স্থখ-সেবনার্থ নানাবিধ আয়োজনে লিগা হইলেন) শৈলম্বর-রাজ 

কুষারকে জিজ্ঞানিলেনঃ-- 

“অমর ! ভোমার কি বোধ হয়? মিরারের কি জয়াশ। নাই 7?” 

“মিবারের জয়াশা নাই, একথা কেমন করিয়া বলি? যেখিবার 

ভমেও কাঁহারও নিকট কখন নুযুলতা! স্বীকার করে নাই, সম্শ্রৃতি 

ষে সেই মিবারের এককালে অধঃপতন হইবে তাহ! আমার বিশ্বা 

হয় না1” 

শৈলম্বররাজ কছিলেন,- 

“কিন্তু বস, আকবরের উদ্যম বড় সহজ নছে। নীচাশয় 

মানসিংহ শুণিতেছি স্বয়ং আসিবে 1৮ | 

কুমার কছিলেন।”- ক 
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স্পা সাল 
এসপি জাসতিসিিসপাসিপিস্প সপ লামিন সপ সপ পপ সাসসসপ 

“কিন্তু আর্ধ্য ! ইহা কি আপনার বোধ হয় ঘে; আমাদের 

এত যত ব্যর্থ হইবে? সত্য বটে অনেক রাজপুত স্বদেশগেধরব 

ত্যাগ করিয়া আকবরের পদলেহনে রড হইয়াছে, তথাপি কি 

আমাদের এমন বল নাই যে, আমর1 যবনগণকে সাহারা পার 

করিয়া দ্িভে পারি?” 

 ৈলম্বররাজ কহিলেন, -- 

অমর! যবনেরা যে আমাদের কিছুই করিভে পারে না 

তাহাতে আমার সন্দেহ নাই | তবে কথা এই যে, স্বজ্জাতি শক্র 

বড় ভয়ানক । যানপিংহ, লাগরজি প্রভৃতি রাজপুঙ্কুল-প্রানি 

বিভীষণগণ আমাদের যুদ্ধের গ্রক্কৃতি, বল, উপায় সকলি অবগত 

আছে। তাঙ্ধাভে আবার মাঁনমিংহছ মহ্থারাণ কর্তৃক ঘোরতর 

অপমানিত “হইয়াছে । ম্ুতরাৎ এবারকার যুদ্ধ যে বড় সংজ 

হুইবে তাহা আমার বিশ্বান হয় না।” 

কুমার বলিলেন, র 

“আপনার কথা যথার্থ ষটে। কিন্ত আমর] কি এমন কোন 

সতর্কত। অবলম্বন করিতে পারি না, যাহাতে শত্রুর বুদ্ধি ও বল 

পরাভূত হইবার সম্ভাবনা ?% 
শৈলম্বররাজ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,__ 

“আমাদের সৈন্যসৎখ্যা ফভই হউক তাহা. বিপক্ষগণ্ণের সৈন্য- 
সংখ্যা অপেক্ষা অপ্প হইবে সন্দেহ নাই । কিন্তু সেই অপ্প মৈন্য 

স্থকৌঁশলে ও স্থান বুঝিয় স্থাপিত করিয় রাখিলে সনি 

কাধ্য হইবাঁর সম্ভাবনা” 
কুমার বলিলেন, - 

. বসাপনার পরামর্শ সাবান। কোন্ স্থান শাপনার* অভি- 
প্রেত 1” 
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০৬ পারিস পাস - নাসিক সরাসরি সপ পাস লা পাপ লি সপ, 

বাসমিপি বগা পাজি পা 

আবার অনেকক্ষণ চিন্তার পর শৈলদ্বররাঁজ বলিলেন,-_ 

“বোঁধ' হয় ভ্ল্দিঘাটের উপত্যাকাই উত্তম স্থান | কারণ যবন- 

গণ সেই পথ দিয়াই মিবাঁরে প্রবেশ করিবার অস্ত।বনা । অতএব 

সেই পথ অবকদ্ধ রাখিতে পাঁরিলে যবনের জয়াশা থাঁকিবে 

না ৮ | 

কুমার বলিলেন,-- 

“আপনি উত্তম স্থির করিয়াছেন । সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই 

হল্দিঘ।ট ব্যতীত অন্য স্থান দিয়া মিবারে প্রবেশ করা যবনদিগ্নের 
সুবিধা হইবে না । অতএব সেই পথ নিকদ্ধ রাখাই সংপরামর্শ | 

আরও দেখুন, হল্দ্রিঘাট অবকন্ধ রাখিতে যেরূপ নৈন্যবলের 

প্রয়োজন, অন্য কোন স্থান অবকদ্ধ করিতে হইলে তদপেক্ষা 

অনেক অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হইবে 1৮ 

শৈলম্বররাজ | তুমি যদি আঁমার অগ্রে রাজধানীতে গমন 

কর, তাহা হইলে এই প্রস্তাব মছাঁরাণাকে জানাইয়। রাখিবে। 

পরে আমিও ভীহাকে এই কথ! জানাইব | তাঁহার পর সৈন্য 

ংগ্রছের কথা | আমার অধীনে বোঁধ করি ৫০০০ পাঁচ সহজ 

সৈন্য গিয়া মহারাঁজার ধজার নিস্মে দণ্ডায়মান হইবে | তবে তুমি 

যদ্দি তিন চার দিন এখানে থাঁকিতে পার তাহা হইলে এ সৈন্য 

সংখ্যা দ্বিগুণ হুইবাঁর সম্ভাবনা । কারণ প্রজাৰর্গ যদি জানিতে 

পারে যে, তুঘি স্বয়ং সৈন্যসংগ্রহার্থ এখানে আঁমিয়াছ তাহা 
হইলে রোঁগী বা দুর্বল, বৃদ্ধ বা যুবা, নর ক! নারী উংসাছে উন্মত্ত 

হইয়া! উঠিবে এবং স্ব স্ব ধন-প্রাণ ৮৬ মহারাণ র প্রস্কো- 
জনার্থ পরিস্থাপিত করিবে । : 

্্ষে আজ্ঞা _আঁষি. চারি পাঁচ দিন অপেক্ষা নি হী 

অধিকতর উপকার হয় তবে তাছাই করিব। কিন্তু আর্য! যাহার 



১১৬ ... গ্রভাপলিহছ। রি 

অক্ষম, যাহারা কাঁতর, ছারা যেন রাজ-ভক্কির উৎসাছে উন্মত্ত 

হইয়া অনর্থক ক্লেশ না পায়।” 
এই সময় একজন পরিচারিক1 আসিয়া নিবেদন করিল, 

“কুমার আনিয়াছেন শুনিয়া মছিবী তাঁহার সঞ্িভ সাক্ষাতের 

নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছেন । অতএব যদি কুমারের এখানে 
আর কোন এয়োৌজন না থাকে, তিনি ভাহা হইলে পুরমধ্যে 

আঁগমন কৰন 1” | 
অযরসিংহ সম্মভির প্রার্থনায় শৈলম্বররাঁজের প্রতি দুর্টিপাত 

করিলেন । ভিনি সম্মভি-স্চক ইঙ্চিত করিলে কুমার পরিচারিকার 

সছ্িভ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ | 

দেবী-বাক্য। 

সায়ংকালে দেবলবর-রাজ-ভনয়া- যমন! ঢুইটি পাখী লইয়া 
খেলা করিতেছেন । কম বা তাঁহাঁদের বদদ-চুম্বন করিতেছেন, 
কখন বা ভাহাদিগকে মস্তকে স্থাপন করিতেছেন কখন বা 
তাহাদিগকে ছাড়িয়! দিতেছেন, ভাহারা উড়িয়া আসিয়া! ভীাহারই 
হ্বস্ধে বসিভেছে | রাজকুমারী যখন পক্ষিত্বয় লইয়! ভুটীড়ায় গা, 
সেই সময়ে হাসিতে হাসিতে কুম্ুম তথায় আলিয়া? বলিল, | 

“নির্কোব বনের পাখী! কিং রুঝিস্ না ? বাড়ান 

খআঁদর আঁর কত দিন?” 
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" যমুনা জিজ্ঞাসিলেন, - | 

“কেন কুম্থম, আমি কি এতই চঞ্চলচিত ? যাঁছাদের একদিন 

ভাল বানিয়ছি, ত+ছ-ছিগ:কে চিরদিনই ভাল বামিৰ।৮ 

কুমুষ বলিল,- 

“কথা সত্য বে কিন্তু হৃদয় তো একটা । হাদয় বদি এক 

স্থানে বদ্ধ হইয়। থাকে, তবে তাহা স্থানাস্তরে যায় কি?” 

যমুমা হানিয়া বপিলেন,- 
“ছাদয় বন্ধ হইয়াছে কি না, সে বিচারে এখপ কি প্রয়োজন ?” 

কুসুম বলিল,-- 

€তোমার প্রয়ৌজন না থাকিতে পারে; বিস্তু কুমার রভদ- 

দিংহ আষাকে কুমারী যমুনার কাহার গ্রতি কিরূপ অনুরাগ তাহা 

পরীক্ষা করিয়া! দেখিবার ভার 'দিয়াছেন। সুতরাং আমার প্রায় 

জন আছ্ছে।” 

“ভুমি পরীক্ষা রুরিয়! কি বুঝিলো ?% 

“যুঝিলাষ কুমারীর অনুরাগ কুয়র ব্যতীত আঁর সকলের প্রতিই 

যথেষ্ট 1 

কুমারী সুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন 1 হাঁমিডে 

হাসিতে বলিলেন। 

4দএত যি ঘুঝিয়াছ, তবে এই বেলা কমারকে দাবা কির! 
দেও 1 

কুন্থম বলিল, -- ৃ | 

“কুমারের ভাবনা পরে ভাবিলেও চলিবে) এক্ষণে এক 

ব্যক্তিকে যাবধান কর! আমার বড়ই "সাবশ্যক হইহাছে |” 

“কেম, আবার কে তোমায় ভার দিয়াছে রঃ | 
কুঙুম গম্ভীর ভাবে বলিল, | 
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০ 5 তত সপস্ট্াসিল স্পা সপাত সপ 

আস পানদপাপিপাজপাাসি ক সিরাপ লাকী পরী স্পা সী তা ৯ ৯৯িসিত স্পশসপিল সটিপাসিপাসিপীসপ লস স্টাটাস সস বসি সপ সিট সপ এ পালা পাক অপ . 

গতুমি ।৮ 

কুমারী বলিলেন, 
“আফার ভার তো, চিরদিনই বহিতে হইবে ।৮ 

কুন্নুষ বলিল, 

“ছাসিও না, আমি হাসির কথা বলিতেছি না । এখানে 

বৈন,- যাহা বলি মনোষোগ দির শুন ।» 

কুমারী সন্দেহাকুল-চিত্তে তথায় উপবেশন করিলেন | তখন 
কুন্ুম জিজ্ঞাসিল,-- 

“আমায় সতা করিয়া! বল কুমারের প্রতি তোমার অনুরাগ 

কত প্রবল 1% 

কুনারী অনেকক্ষণ, বিনতবদনে চিস্তা করিলেন। তাহার পর 

বলিলেন, 
“অনুরাগ কভদুর বাড়িলে ভাছাকে প্রাবল বলা ফাঁয়, তাহা 

আমি জানি না। আঙফি এই জানি যে, এ জগতে এষন কোন 

পদার্থই আমি ভাঁবিয়া পাই না, যাহার সহিত কুষাঁর রতননিংঘের 

বিনিময় করিতে পাঁরি। ভোমাকে মনের কথা বলিতেছি। আমি 
ভবানীর পুজা করিতে বনিয়া মন্ত্র যনে করিতে পাঁরি না, কেবল 

কুষারের নাষ মনে পড়ে $ দেবীর ধ্যান করিতে বনিয়া ভাহার 

মুর্তি হৃদয়ে আইসে না, যত চেউা করি কেবল কুমাঁরের সেই 
মোহন কান্তিই যনে পড়ে । জগদস্বে! আমার অপরাধ মার্জনা 
কর; আমার হৃদয়ে আর আমার প্রভৃতা নাই 1% 

কথা সাঙ্গ হইলে কুম্থম দেখিল কুমাঁরীর নেত্র অঞ্র-সমাঁকুল 

হইয়াছে; বুঝিল প্রেম নিতান্ত চপল নহে; বিল, _ 
কিন্তু যনে! হৃদয় তো! যত্ত করী। দমন নাঁকরিলে হ্দয়ের 

বেগ তো কতই বাড়িতে পারে--তাহাতে হয়ত ক্মনিউ.ও.. হইতে 
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পারে | কত লোক কত পারে, তুমি চেটা করিয়! স্বদয়ের বেগ 

এরুটু কমাঁইতে পার না কি ?” 
কুমারী বলিলেন, 

«তোমায় কি বলিয়। বুঝাঁইব ? তুমি তো জান আঁমাঁর ছাদ 

আমার কেমন আয়ত্ত । জ্ঞান্ভঃ যুক্তি ও চিন্তার পথ ছাঁড়িয়া আমার 

হৃদয় কখনই অন্য পথে যায় না| কিন্তু এবার আমাঁর হাদয় অর 

তেমন নাই | আার আমি ইহাকে বশে রাখিতে পারি না। অনেক 

সময় কুমার ব্যতীত সংসারে যে আরও বহু সামগ্রী আছে, কুমার 
ভিন্ন চিন্তার আরও বনু বিষয় আছে এ সকল কিছুই তামার মনে 

থাকে না। ইহাতে আমার দোষ কি? কিনতু কুসুম কুমারের 

প্রতি আমার এই যে প্রেম, ইহার আতিষ্ায্যে আমার কি অনিষ্ট 

হইতে পারে ?”? 

কুম্ুম বলিল,-- 

“প্রেম একটু বুঝিয়া, একটু বিবেচনা করিয়া হইলেই ভাঁল 
হয়। আগে পাত্রাপাঁত্র না বুঝিয় প্রেম কর] ভাঁল নয়--তাহাতে 
অনিষ্ট হইতে পারে ।” 

কুমারী হাসিয়া বলিলেন, 
“ভবে আমার আশঙ্কার কোনই কারণ,নাই। পাত্রাপাত্র বুঝিয়া 

প্রেম করিতে হইলে কুমারের ন্যায় প্রেমের পাত্র আর কে আছে?” 

কুম্থম বলিল, 

ণকুমার যে এভই স্থুপাজ্ তাহা তুমি কি রূপে জানিলে 1 

যমুনণ ছাপিয়। বলিলেন, 

“ভাছা! আর জানিতে ? কুমার ব বীর, কুমার রাঁজ-তক্ত, কুমার 

দেশছিতৈষী, কুমার বিদ্বানূ, কুমার খিউভাষী | নু আর কি 

ইয় ?? 
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পিসপা ৯০২ পাপাসপানপস্পিসপশপপপাসপিস্পিসা পিপাসা স্পা পাস সপ পাপা টির 

কুনু বলিল,-_ 

“নকলই সভ্য । কিন্তু এ সকল তো উহার বা ভাব। ভাহার 

অন্তরের ভাব কেমন তাঁহা তো তৃষি জান ন11” 

কুমারী বলিলেন,- 

“ভাঙা আবার কি জাঁনিব ? সেরূপ দেব- শরীরে দোঁষ স্থান 

পায় না। যদি ভ.হাতে কোন দোষ থাঁকে, তবে সে দোষ মানুষের 

হওয়াই আবশ্যক 1” | 

কুনুষ হাসিয়া বলিল, - 

“বীর, রাঁজভদ্ক, বিদ্বান ও যিউভাবী ব্যক্তি চোঁর, মিথ্যাবাদী, 

পর-ভ্রীকাতর, ইন্ড্রিয়-পরায়ণ হইভেও পারে | যদিই তে.মার 

কুষারের এ সকল দোষেয় এক বা! অধিক থাঁফে, তবে ভাঙা কি 

মনুষ্য মাত্রেরই থাকা আবশ্যক? তুমি প্রেমে এভদুর অগ্রসর 

হুইয়াছ, কিন্তু কুমারের এমন কোন দোষ আছে কিনা অনুসন্ধান 
করির়াছ কি?” | 

“অশবশ্ঠাক বোধ হয় নাই, সন্ধানও করি নাই | 

“যাহা করিয়াছ তাহাতে ছাঁত নাই । কিন্তু এখনও যদি জানি- 

তে পাঁর ষে, কুমার প্রতারক, কুমার অবধি সী, কুমারের ভোমার 

অপেক্ষাও প্রিয়তমা আছ, তাহা হইলে কি করিবে 19 

কুমারী উঠিয়া দানডাইলেন। ফাড়াইয়]! পরিক্রেমণ করিতে 

লাগিলেন? সহস! স্থির হইয়া বলিলেন, -_. 

প্রথমে সে সংবাদ বিশ্বাস করিব না) €ভ)ক্ষ বলে, সংশ 

হইবে | স্থির বিশ্বাস জম্মিলে, ইউদেবীকে ব্যাক্ষী রা 

বলিডেছি, আজীবন নিষ্কল প্রেমানলে পুড়িব, তখপি উহার 
রঃ কখন কথাও কহিব না।% | 

কুনু বলিল, - 
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৯ সপ পিন দলিল পা পাসিলা পারা শপাপপপ্পি পা পলা ভাস এপি ঃ চিক সা সা 

শি 

“ব্াস্ত হইও না-_-উতলা হইও না । আবার বৈস-_বলি শুন; 

সত্য মিথটী, শয়ং বিচার কর । তুমি জান আষি তোমারই কল্যাণ- 

কামনায় ভ্রিকাল-নিয়ন্ত্রী আহের মোগরার' পুজা দিতে গিয়া- 

ছিলাম । পুজা সমান্তির পর দৈববাণী হইল, বাঁলিকা_ 
সাবধান । হৃদয়ে স্থান নাই।? 

যমুনা! কাপিয়! উঠিলেন। কুসুম বলিল, - 
“দেবীর এই আদেশ শুনিয়! হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইল । ভাহার 

পর প্রত্যাগমন কালে পথে মহারাণীর দ্বার-রক্ষিণীর সহিত মহারাণা 

ংসারের বহুবিধ কথোপকথন হইতে হইতে ক্রেমে কুমার রতম- 

সিংহের কথা উঠিল । সে বলিল, রতন সিংহ স্বীয় চিনিরনা- 
রাঁজ-তনয়ার নিমিত্ত উন্মত্ত | মছারাণ! কু্বারকে তোমাদের কুমারীর 

পাণি-গ্রহণ করিতে আঁদেশ করিয়াছেন । কাজেই কুমারের মনের 

আশ! মনেই রহিয়া গেল” এই কথা শুনিয়া তখন দেবী-বাক্যের 

মর্ম বুঝিতে পারিলাম | বসল )এখন স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়! 

কার্ধয কর।” | 

কুমারীর তখন বিবেচনা করিবার ক্ষমতা! বিলুপ্ত হইয়াছে! 

হার হদয় তখন উদ্বেল হইয়া! গিয়াছে, তাহাতে তখন তিনি 

নাই। তাহার চক্ষু তখন উন্মাদিনীর ন্যান্স অস্থির ও আয়ত, তাছার 

দেহ বিকম্পিত। বন্ুক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া কুমারী দীর্ঘ নির্থাস 

ত্যাগ করিয়া গাত্রোথান করিলেন। শোণিতবেগ মন্দীভূত 
করিবার অভিপ্রায়ে উয় হস্তদ্বারা দ্রগামি চঞ্চল বক্ষকে পেষণ 

করিয়৷ বলিলেন, - | 

“আর কি বিবেচনা? অন্যের কথা বিশ্বাস করিতাম না, কর্ণেও 

স্থান দিতাম না- দেবীর কথা! কুমার প্রতারক 1-_-অসস্তব। 

তবে কি দেবীর আদেশ মিথ্যা ?-তদধিক জসস্তব। দেবি! 
ক রি 
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. সপোন শাসন পাপা তাস্পিলাস স্পা মাদার 

ভোমারই উপদেশ অন্ভুলরণ করিব। যে ছ্দয়ে স্থান পাব না? 

ভাহার লোত ত্যাগ করিতে অভ্যাঁপ করিব।” 

তাহার পর ভগ্নহ্বদয়া বাঁলিক1 বহুক্ষণ উন্মাদিনীর ন্যায় সেই 

স্থানে বিচরণ করিলেন। ভাঙার পর সে স্থান ত্যাগ করিয়া! নিজ 

শয়ন প্রকোষ্ঠে প্ররেশ করিলেন । কুসুম অবিলম্বে তাহার অনুনরখ 

করিল। অসিয় দেখিল। মর্্মপীড়িতা যমুনা উপাধানে মুখ 
লুকাইয়া রোদন করিতেছেন” 

১ 

ভানু-সপ্তমী 1 

অদ্য মাঁঘমাসের শুরুপক্ষীয় সপ্তমী | আঁজি রাঁজপুত্তের চির- 
সমাদৃত কুরধ্য-পূজার দিন 1 এই পর্ববান্থের নাঁষ “ভানু-সপ্তমী। 
সমস্ত রাজপুান1 অদ্য উৎসাহে উদ্ধত | দেবলবর-রাজ-ডরনেও 

অদ্য অনুষ্ঠানের ক্রুটি নাই। সমস্ত দিবস বন্ধু-বান্ধৰে সশ্মিলিত 
থাকিয়। হুধ্যদেবের গুণ-ান এবং ভ্ঞিবিধ সময়ে সকলে মিলিয় 

লমস্বরে ভীঁছার ভ্তাভি-পাঠ ও অর্ধ্য-দান করিতে হইবে 
বলিয়া আত্বীর ব্বজনগণ কেছ বা পূর্বরাজে, কেহ 
বা অতি প্রত্যুঘষে দেবলবর-রাঁজ-ভবনে সমাগত হইয়াছেন। 
সমাগত ব্যক্তিগণফে দেবলবরপ্লাজ অভিসমাদরে অর্চনা-মণ্ডপে 
লইয়া যাঁইতেছেন । ভখায় উচ্চযোদিকোপরি উপবেশন করিয়া 
এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভুর্য্ের স্তোত্র পাঠ ও মহাত্ময কীর্তন করিতেছেদ। 
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র.দ্বাদশ জন দ্বিজ পুর্তপারক-কুণ্ডে সুর্ষ্যোদ্দেশে আন্তি 
দিভেছেন। নবাশ্ভ ব্যক্রিগণ' প্রথমতঃ ভামুদেবের উদ্দেশে, 
পরে সভাস্থ ত্রান্ধণগণকে- ভক্তিভাবে প্রাপাম করিয়া সভাস্থলে 

উপবেশন করিভেছেন। ক্রেষে কুমার রততনসিংহ আঁসিয়] উপস্থিত, 

হুইলেন। তখন পেধ্কাহ্ধিক অর্ধযদান সমাী হইয়া গিয়াছে। 
দেবলরররাজ রতনসিংহকে সড়ামণ্ডপে গমন করিতে অনুমতি 

করিলেন। বীর রাঁজপুতের পক্ষে ুর্মা-পৃজাই সর্বাগ্রে করণীয় । 
অদ্য প্রণয়-বুত্তি র্তনবিংহকে এই, চিরক্কত কর্তব্যে শিখিল করিল। 

তিনি ভাবিলেন অগ্রে যমুনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরে সুর্ধ্যা- 
চ্চনায় নিবি হুইব। এই ভাবিয়া রতনমিংহ অন্তঃপুর মধ্যে 

প্রবেশ করিলেন। এ্রকোষ্ঠ হইডে প্রকোষ্ঠাস্তরে ননসিংছ পরি- 
ভ্রমণ করিলেন” কিন্তু যমুনার সে স্থির উৎকু্স নয়নযুখল হার 

নয়নে পড়িল না। অবশেষে রতনমিংহ হতাশ হ্ইয়া বাহিরে 

আমিভেছেন এমন নময় দেখিতে পাইলেন” যমুনা সম্মুখস্থ.্ুকো- 
ষ্ঠের একত্র বাতায়নে বসিয়া আছেন। কুমার বমুনার লন্মুখভাগ 
দেখিতে পাইলেন না। যাহা দেখিলেন ভাহাতে তাহার উৎকণ্ঠা 
জন্মিল। স্প্রিনি দেখিলেন যমুনার কেশরাঁশি করিন্যস্ত, পরিচ্ছদ 

মলিন, দেহ ভুষণহীন এবং রোগীর ন্যায় কুশ ও কাতর | কুমার 
সভয়ে সম্বোধিলেনঃ _ বিমুনে 1” 

ষমুন ফিরিয়া চাঁহিলেন, - দেখিলেন রতনসিংহ ! ভিনি 

চমকিয়] উঠিলেন। ভুত ঘটনাবলী স্মৃতি-পথে অরিকৃত ভাঁবে 
সমাগত হইল। ইচ্ছা হইল, সকলই ভুলিয়া গিয়া রতননিংহছের 

চরণ ধরিয়া রোদন করেন । তখনই মনে পড়িল -দেবীবাক্য। 

ভাবিলেন এই রতনলিংহ প্রতারক ? ভখনি দেবীবাক্য মনে 

আনিয়া তাহাকে জানাইয়। দি 1 গ্রভারক | এই বিকন্ধ 
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০ ৯ম ছি সপ পাটি 

চিন্তা-ক্রোতে কোমল-হৃদয়া যমুনা অবসম্ প্রায় হইলেন ক্ষণেক 

হজ্জাহীনাঁর ন্যায় বসিয়া রছিলেন। ভাছার পর ক্রমশঃ হৃদয়ের 

সেই পকষ ভাব সম্পূর্ণ রূপে পুনরাগমন করিল। ওখন স্থির করি- 

লেন চাঁতুরী ধাঁছার নিদ্ধবিদ্যা, অবলার সর্বনাশসাধন যাছাঁর 
অভিলাষ, তাঁহার সছিভ কথ। কছিব না, তাঁহ।র মধুমাখা কথায় 

আর ভুলিব_না। যমুনাকে দেখিয়া রভনসিংহও চমকিলেন | 

সেই ,প্রফুল্প-বদনা, প্রেম-প্রতিমা যুনার এ দশা কেন! হায়! 

উভয়ের চিন্তার গতি এক্ষণে কি বিভিন্ন! রতন সিংহ আবার 

প্রশ্ন করিলেন, 

“বমুনে ! তোমার কি হইয়াছে ?? 

“যমুনা অবমন্ডমস্তকে বসিয়া রছিলেন। একবার তার, 

জিহ্বাগ্রে একটা উত্তর. আসিল, কিন্তু তখনই যমুনা সতর্কতা সহ- 
কারে তাহাকে নিরস্ত করিলেন। তখন রতনমিংহ যমুনার 

সমীপবর্ত হইয়া উপবেশন করিলেন এবং ঘোর উৎকণ্ঠার সঙ্ছিভ 
কছিলেন,--. 

“যমুনে ! ভোমাঁর এভাব কেন?” 
বমুনা ব্যস্ততা সহ দণ্ডায়মান হুইয়] বলিলেন, _ 

«নামার সহিত কথ! কছিতে আপনার আঁর কোনই অধিকার 
নাই।” 

* কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে হতাবরোধা নির্বরিণীর 
ন্যায় বেগে যমুন। অন্তহ্ব'ত হইলেন। কুমার রতনাসংছ হড়-বুদ্ধির 

হ্যায় সেই স্থানে বিয়া পড়িলেন। ভান্ু-সপ্তমী তখন রতন- 
সিংছের মনে নাই। রাজবারা, মহারাণা, মিবার, জ্যাধীনত] 
সকলই তিনি তখন ভুলিয়া শিয়াছেন, হৃদয় তখন অবক্তব্য উংক- 
য় আলোড়িত কতক্ষণ রতননিংছ' তজ্জরপ ভাবে বপিয়া 



সাানানিন | ১২৫ 

রছিলেনটাহাহা ভিনি জানিলেন না । সমাগত লোকগণের সমো- 

চ্চারিত স্তব-ধ্বনি তার সংজ্ঞাসংবিধান করিল। তখন তিনি 

ভাবিলেন আবার একবার গিয়! যমুনার সহিত সাক্ষাৎ করি এবৎ 
তাহার চরণে ধরিয়। জিজ্ঞাস করি ষে তাহার বাক্যের তাৎপর্য্য 

কি? আবার ভাবিলেন যমুনা ভো স্প্উই কথা কছিতে মিষেধ 
করিয়াছেন । বহুক্ষণ ধরিয়! কতই চিন্তা করিলেন; কোন বিগত- 

কার্ধোয যমুনার বিরাগ-ভাঁজন হওয়ার সস্তাবনা আছে কি না 

চিন্তা করিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে 

মনে হইল যমুনার অগ্যন্র বিবাহ স্থির হইয়াছে। কেন হইল? কে 

করিল? তাহার পিভাঁই তে! অযার সহিত বিবাছের প্রস্তাবকর্তী | 

ভাহার অন্ত সম্বন্ধ স্থির করা. অসম্ভব | বহু চিস্তাতেও কোন 

মীমাৎসাই তাঁর সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। তখন ভিনি 

গাত্রোান করিয়া উর্ধঘ-নেত্র হইয়া কছিলেন,_ 
“ভগবন. আদিত্য 1 আমাঁর কোন, পাঁপের নিমিত্ত এই শাস্তি- 

বিধান করিতেছ ?” 

ধীরে ববীরে রতন সিংহ বাছিরের দিকে চলিলেন। একটি 
প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়। ছিতীয় প্রকো্ঠে পদার্পণ করিবা মাত্র 
কুঙম্থুমের সহিভ সাক্ষাৎ হইল । কুমার ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞা- 

সিলেন_ | 
“কুনুঘ, সত্য করিয়া বল যমুনার এমন ভাব হুইল কেন ?” 

কুসুম বলিল, 

“তাহা বলাই ভাল। বমুনা লজ্জায় বলিতে পারেন নাই। 
কুমারের অপেক্ষা যমুনার অন্তাত্র অধিক প্রেমাল্পদ আছেন। যমুনা 
নিভাত্ত বালিকা নেন । এখন আর যে কোন ব্যক্তির সহিত 

নিভান্ত আত্মীয়ভাবে কখোঁপকথন করা ভাল দেখায় না। 



১২৬ গ্রতাপনিংহ। 

_ রতনলিংহ অনেকক্ষণ অটল গিরির স্ভায় স্থিরভানেডাংয়া 
রহিলেন। তাহার পর হাদর বিদারক স্বরে বলিলেন;-- 

“উত্তম ।* ূ 

রতনমিংহ রাহিরে জাসিলেন, প্রথর সেঁরকররা শি তাঁহার 

নয়নে লাগি। তখন তিনি সেই ভুমিতলে উপবেশন করিয়া 
কহিলেন, “ভগবন. ভান্ধর |. তোমার চিরস্তন সেবক- এবার এই- 
রূপেই ভান্ু-সপ্তমী উদ্যাপন করিল । দয়াময় ! এ ছাদয়হীন দগতে 
যেন আর থাকিতে না হয়; যেন শক্রমিপাত ভিন্ন কেনি কর্ম্মেই 
হস্ত বা মন লিণ্ত না থাকে। অন্তিযে, ছে পিভঃ যেন ভোঁমার 
চরণেই স্থান হয়। এ 

গুদশ পরিচ্ছেদ । 

আর এক ভাব। 

ৃ শৈলস্বর-রাজ-অন্তঃপুরের একতম একোষ্ঠে কুমারী উর্মিলা 
উপবিষটা রহিয়াছেন। প্রকোষ্ঠের বাতায়ন দ্বারাদি উক্ত । 
উত্তর বাতায়ন-নম্ীপে কুমাঁরীর পাঁলঙ্ক, তদুপরি কুমারী আসীনা | 
সেই বাঁভায়ন-পার্খে অস্তঃপুরের রৃক্ষবাটিকা | কুমারীর দৃর্টি সেই 
রক্ষবাটিকায় শূন্য ভাঁবে নিপতিত | ভহার চিতের ভাব. ভখন 
অন্য কোন পদার্থে লীন নছে। কুমার অমরসিংহ আসিযাছেন। 
একথ! তাহার অবিদিত নাই । সেই কুমার অমরসিৎহই এক্ষণে 
ভীঁছার-চিন্তার বিষয়। তিনি ভাবিতেছেন। কুমার ও /জআমার 



গ্রতাঁপলিংহ। .. শ্যা 

মধ্যে গুভেদ বিস্তর । ভবে এ ছুরাশা কেন হইল? আবার 
ভাবিভেছেন) আমার আশা দুরাশ। না হইতেও পারে। 

কুমারী উর্মিলা যখন এবংবিধ ভাবনায় ভাসিতেছেন, সেই 
সময় সেই প্রকোষ্ঠে তাহার মাতুলানী শৈলম্বর-রাজ-মছ্িী দেবী 

পুঙ্গবতী প্রবেশ করিলেন। তীঁছাকে দর্শনমাত্র উর্থিলা স্বীয় 
অংস-নিপতিত বিশৃষ্ুল চিকুরদাঁম হুত্ত ছারা পশ্চাদ্দিকে' সরাইয়। 

উঠিয়া বলিলেন । তীছার বদনে লজ্জার চিনি প্রকটিত হইল। 

এস্থলে লজ্জা স্বাভাবিক। মনুষ্য যখন এমন কোন কাঁধ্য করে যাহা 

সে সকলকে জানাইতে হচ্ছ! করে না, অথবা জাদিলে লঙ্জিত 
হইতে পারে, তখন সে প্রাভিমুহুর্তেইমনে করে, আঁমার গুপ্ত কথ! 
হয়ত প্রকাশিত হইয়াছে । নেই ভয়ে সে লোকের,সহিত পূর্বা- 
বৎ সাহসিকতা সহকারে কথা কহিতে পাঁরে না; কাহারও বদদের 
প্রতি পূর্ব স্থির ও উৎফুল্ল ভাবে চাছিতে পারে না। এই 
জন্তাই উর্থ্িল৷ মাতৃবৎ মাননীয় মাতুলানীর ্মক্ষে লক্জানুভব 
করিতে লাখিলেন। ভাবিলেন, হয়ত তিনি কুমার অমরপিংছের 

প্রতি কুমারীর মনের ভাঁব জানিতে পারিয়াছেন। ফলতঃ এ 

বৃত্তান্ত দেবী পুষ্পবতীর অবিদিতত নাই। মালভী কুমাঁরীর কঠোর 
গ্রাতিজ্ঞ। শ্রবণে এবং তাহার মনের উদ্দানীনতা দর্শনে ভয়- 

প্রযুক্ত সমস্ত দ্বত্তান্ত রাজী পুষ্পবতীকে নিবেদন করিয়াছিল; 

রাজ্ভী এই মংবাদ শবে যপরোনাস্তি চিস্তাকুলা হইলেন | 

তিনি তৎকালে শৈলগশ্বররাজকে এ সংবাদ বিদিভ করা বিধেষ্ব 
বিবেচন! করিলেন না। ভাঁবিলেন, অগ্রে কৌশলে এ সমস্ধে 
কুমারের অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া! আবশ্যক 1 যদি তাহা! শুভ হয়, 

তাহা হইলে তখন এ রহস্য রাঁজায় গোচর করিব | যদ্দি বাসনার 
বিপরীত হয় ভাহ! হইলে, উর্টিলার জাশা মুক্কুলেই বিন 



টড | | গ্রতাপনিংহ। 
আদ প্প্পি্পা িিপাতিপপাসপিসপেসিপািপীপিসপীপসপী শিপ ডা 

করিতে হইবে । এই ভাবিয়া ০৮০০৬ ্ঙ্থের 

আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কুমারী উর্ত্িল1/অত্যন্তর স্থ 

এ নকল কথা কিছুই জানিতে পাঁরিলেন না| 

মহ্ষী ভিজ্ঞাসিলেন,-- 

“উত্িলা ! একাকী বিয়া কি ভাবিতেছ? ভুমি সমস্ত দিন 

ভাঁবই কি?” 

উর্ঘিল! নত্রমুখী হুইয়! বলিলেন,_- 
“ভাবিব কি? একদওড একাকী থাকিলে ভূমি ভাঁব উর্মিলা 

কি ভাবিতেছে । আমার অত ভাবনা] নাই ।” 

মহ্ষী বলিলেন” 

“আমি তাহা ভাবি সভ্য ; নি আমার ভাঁবিবার অনেক 

কারণ আছে। তুমি উত্তরোত্তর কশ হুইয়! যাইভেছ। তোমার রং 

ক্রমেই মলিন হইতেছে। এ সকল দেখিয়া] আঁমার কাজেই মনে 

হয়) ভূমি কি ভাবিয়া থাক ।” 

উর্মিলা বলিপেন,_ | 

এতোমার এ এক কথ1। তুমি আমাকে কেবলই কৃশ হইতে 

দেখ। দিন রাত্রি না হাসিলে, আর দরবারের থামের মত মোটা 

ন| হইলে তোমার মনে আহ্লাদ হয় না” 

কথা সমাণ্রির পর উর্িলা একটু হাপিয়া যস্তক বিনত 
করিলেন। এক গুচ্ছ কেশ স্থানভ্রেউ হুইয়। তাহার কপোলদেশে 

আসিয়া পড়িল। রাজী পুম্পবততী নস্বেছে কেশ- গুচ্ছ অপসারিত 
করিয়া কহিলেন; - 

িৎসে! ওনিয়াছ মহাঁরাণা £ত:৭1 দি হরে টি মার 
জমরলিংহ আমাদের বাটীতে আলিয়াছেন।» 

কুমারী বিনত মন্তকে কছিলেন,-- 



হাহ নি ॥ 

রাজী গুনর়পি কহিলেন, 

“তুমি কি গাঁছাকে জান না?” 
“ই জানি”? 

ঈষন্বাদ্যের সহিত মছ্িধী আঁবার জিজ্ঞাদিলেন, - 
“ভুখি কি তাহাকে কখন দেধ নাই?” 
“দেখিয়াছি।' 

“কোথায় দেখিয়াছ?” 

এই প্াশ্নের উত্তর হইবার পূর্বেই একজন দাদী জাপিয়! 
নিষেদিল, | 

. শকুষার অমরনিংহ আপিতেছেন।” * 
দাণী প্রস্থান করিল। তংক্ষণাৎ বীরবর অযরমিংহ দেই 

একোধে প্রবেশ করিলেন। রাজ্ভী গাত্রোখান করিয়া 
কাঁহলেন,- 

“বম, উপবেখন কর।” 

এক পাল্ক ব্যতীত সে 

সামগ্রী ছিল না। কা 

ন্কুচিতভাবে ৮ 

পু. 



১৩০. রাগসিং 1 

না): নিক ফি আর ধন দেখ নাই? উর 

যে আমায় ভনিনেরী” 
অমর কিলেন,. 2 

শ্বাস যে স্বন্ আপনাদের মমক্ষে পি হইয়া কাধ 

কথিতেছে, সে ফেল কুমারী উর্দিলার গায়! কুমারী 

আমাকে বার বার মৃতু হুধ হইতে রঙা করিম়াছেন। এ 

জীবনে এ দেবীর নায় কখনই ভুলিব না” 
রাজী সবিম্ময়ে জিজ্কামিলেন।-- টা, ৮ 

 পসেকিকথা?” ৯ 
কুমারী উর্মিলা! বীয়ে ধীরে বলিলেদ।-_ 

“কি গুনিবে? কুমার হয় তো ভিলফে তাল ফা 

পাঞ্গা কছিবেন। . ভা গুনিয়া। কি হইবে?” 

অধনসিংহ ছাদিয়া বলিলেন।-- 

ক্সাহি মত্য কথা ব্না করিব। তবে এ কথা ধন 

রি যে, আমি খাহা বলিব ভাঁধ সত্য হইলেও উগ- 

" বলিয়া বোধ হইবে । কুমার, 

* আমি কোঁন স্থানে 

গধনই তাহা 



প্রাপসিংহা ৯৩ 

_ গদিল্গীষ্বরো বা জগদীম্বরো বা? 

অন্ত খোশরোজ বাঁ নরোঁজা পর্ধদাহ | লআটি-ভবন অদ্য 
আনন্দ, উৎসাহ ও কোলাহলে পূর্ণ। পাঠকগণকে এই 
উৎসবের কিঞ্চিৎ বিবরণ বিদিত করা বিষে 1 

নরোজা নববর্ষের প্রথম দিন ) অর্থাৎ সেই দিন সুর্য) 
মেবরাশিতে প্রবেশ করেন। এই দিন এদেশস্থ ভাতের 
মন্থানন্দের দিন । কিন্তু সম্রাট, আকবর সে মুল নরোজা 
'পরিবন্তিভ করিয়া খোশরেজ শামে এক অভিনব পর্যের 
উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইঘ! তাহার ম্বকপোলকশ্পিত ও স্থীয় 
উদ্দেশ্টাসাধমের কোঁশল মাত্র] এই উপলক্ষে অন্তঃপুরে 
ললনাকুল আনন্দ-উচ্ছাসে ভামিভেম। আকবরের কুটিল চক্রে 
বদ্ধ রাজপুত-কুল-সীষস্ভিনীগণ ও যন ওমরাহগণের যহিলাগণ 
সেই আফোদে মিশ্রিত হইতেন ॥ তখাঁয় পী তিমত বিপাণি- 
মালা অজ্জ্িত হইত | সন্াস্ত প্ুরস্ত্রীগণ ও বলিকৃ- 
সীমন্তিনীগ্ণণ নানাবিধ ভ্রব্জাভ বিক্রয় করিতেদ। আর 
পাঠকগপ |_-বলিতে লজ্জা করে--হিনি সম্ত্াট কুলভূষণ বলিয়া 
জগম্মাম্য, যাহার নাঁরপরভা। ও .সাধুঙার প্রাশংসা সর্বাঁছি- 
সম্মত, যাছায় নাম অন্যাঁপি- 'দিল্ীস্বরো বা জগদীসবরে! বা”, 
ৰলিয়া সমাচৃত, সৈই. নরশ্রেষ্ঠ আঁকযর একপার্খে পালে 

থাকিয্না উপস্থিত অঞ্ষরাসদৃশী রপনী | তর ণর সেনারা 
সুধা পাদ করিতেন! চুলা ৭8181 রে 
চিক আতাঙ্চ খেভ-প্শুর বিন অর ূ 



২৩২ আাপলিংহ? 
্ মং ০২ 

মধ্যে কঃ তয়াচ্ছাদিত স্ুবিভতী্ন প্রাঙ্ষণ। চেশ অতি 
চষৎকার শিপ্প- 'কোঁশলসম্পন্ন মলোহর চক্্রাতপ-সমাচ্ছন্ন। 

প্রাঙ্গণের চতুর্দিকল্থ অট্রালিকাশ্রেণী পুষ্পমালায় দ্ুশোডিভ। 
ভাহাতে অত্যুৎক্উ চিন্রসকল বিলম্বিত ও বিবিধ বর্ণের অ- 
ত্যজ্বল প্রস্তর. সন্মিবিষ্ট 1 বিশ্রামার্ধ রঙ্গতূমির স্থানে স্থানে 
স্চাক শয্যাচ্ছাদিভ পালক্কইস্কল, সংস্থাপিত | প্রাক্গণ-মীমায় 

স্থানে স্থানে সুন্দরী যুবভীগ্ণ বসিয়া! পণ্য বিক্রয় করিতেছেন। 
গোলাপের তোড়া, ফুলের মালা, ফুলের খা, বাঁটী, টুপি, 

আসন, হুটীজাতশিস্প প্রভৃতি দ্রব্য সকল. বিক্রীভ হইতেছে । 

বিজ্রয়তরীগণ বাতীভ সকলেই ক্রয়কারিণী। সময়ে সময়ে 
ত্রীদলের কেছ বা বিক্বেত্রীর স্থান গ্রহণ করিতেছেন ;. 

০ অপরা ফোধিদৃগণের সহিত আমোদে পরিলিপ্ত? 

্ছইতেছেব | অর্ধমুদ্র। মূল্যের দ্রব্য পঞ্চ মুদ্রায় বিভ্রীভ হুই- 
তেছে। সমবেত  স্ুন্দগীসমূছের সুখশাস্তি সংবিধানার্থ পালস্ক 

ব্যতীত স্থানে স্থানে শ্বেত প্রস্তরাধারে আঙর ও গোলাপপুর্ণ 

হৈমপাত্র সকল স্থাপিত। পুম্পের তো কথাই নাই! ভূলে, 
উর্ধে পারে, যুবতীগ্রগের অঞ্চলে, সর্বত্র অপরিমিত গন্ধ বিস্তারি 

পুর্পরাশি পরিপ্রীত] 

এইরূপ স্থানে বিবিধ মহার্ঘ্য বসতালঙ্কার র বিশোভিত, পরম? 

দুন্দনী নবীনা হিন্দ্ু ও স্বুদলমান সীযস্তিনীগণ বথেপ্নিত 

ও মেদে হিরা সুন্দরী নারীগণের শোভাবর্ধনকারী 

অনঙ্কার -সঘন্তের মধু শিক্জিনী, রমণী-ক-নিঃকৃত সপ্ত-ব্বর- 
ঘিনাদিনী মুর বঙ্থীত-ধ্বনি, অবথা আনফের চিচন্বরূপ হাস্যের 

নর উচ্ছ। স,. মৃতযুনিত পাদবিক্ষেপধ্যনি, আর হুন্রীগণ কর্তৃক 

বাছিক বীণা সন্তস্বরা প্রভৃতি বক্র ধর্ষন লষবেত হইয়া সামা" 



প্রতাপনিহহ |. [১৩৩ 
ক গস শিপ এছ 

প্রাদাদ তি শীতিকর কোলাহুলে পরিপূর্ণ করিয়াছে! রমণীগণ 
কেছ নাঁচিতেছে, কেহ গাইভেছে, কেহ বাদ্য করিতৈছে, কেছ বা 

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সহচরীর গাঁয়ে চলিয়া পড়িতেছে'। 

একদিকে কএকজন রাঁদপুভ মহিলা সমবেত হইয়া একজনকে 

রাধা অপরকে কাঁনাইয়া সাজাইয়া মহা আমোদ করিতেন | 

মানভর্জীন প্রাসঙ্গের অভিনয় দ্বারা নকল শ্ীরষ্চ এক্দণে স্বীয় 

স্বামীর কের পরিমাণ অনুমান করিতেছেন নকল কৃষ্ণকে 
অপর সকলে মান ভাঙ্ষিবার কোঁশল শিখাইয়া দিতেছেন। 

অতি কে ক্কত্রম মান ভাঙ্গিল। তথায় তুমুল হাস্যের লহর 
উঠিল। ভখন রাধাক্করু যুগল হইয়া দাড়াইলেন) সহচরীগণ। 

উহাদের বেউন করিয়া করতালি দিতে ,দিভে গাইতে 
লাগিল। | 

| 'চন্দ্রকচাকমযুরশিখপ্ডিতমণ্তলবলয়িতকেশং |: 
প্রচুরপুরনারধনুরনুরঞ্জিত মেছুরমুদিরস্থুবেশহ ॥ 

গোপকদন্ব নিভম্বতী মুখচুম্বনলস্তিভলোভং | ' 
বিদ্ধু্দীবযধুরাধরপল্লনমুল্লফিতশ্মিতশোভং ॥ 
€বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িতবল্পবযুবতীসহুজ্বং 1 : 

€করচরণোরসি যণিগণভূষণ কিরণবিভিন্ধতাশ্রুৎ | : 
'মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডলম্ডিতগওমুদারং | 

“পীতবসনমন্তুগতসুনিমনুজন্রানুরবরপরিবারৎ | 
আর এক স্থানে কএকজন কজ্জবল-নয়ন! যবন-প্রণয়িনী এক- 

ভ্রিত হইয়া মৃত্যের পারদর্শিভা দেখাইভেছেন। একজন যন্ত্র 
বাদন করিতেছেন, দুইজন গাঁইতেছেন ও ছুই ঢুই জন আগ্রলর 
হইয়া বহুবিধ মৃতের পরীক্ষা দিতেছেন। নর্তকীছয়ের গানে 
বর্গ তালে ভালে পু প্রক্ষেপ, করিতেছেন: | 



5৩৪  প্রতীপনিংস্থ ॥ 
1. সপপপাস্পিকমপাসিবপসপসলাি পা সপ সির সিসি পপ সস -.1 ২ পা সিসিক পা সপাসিসিস্িতা চিহ্ন 

রঙ্তুষির দক্ষিণ*পার্খে এক. নীলাদ্বরাবৃতা, লাঁগশ্যমরী, 

যুবতী দাঁড়াইয়া হাসিতে হাঁলিতে, দ্ুলিতে দুলিতে সছচরীর 

সাত মধুর ভাবে কথা কহিতেছেন। কি চক্ষু, কি দুটি, 
কি বর্ণ, কি গঠন, কি কমনীয়তা ! শরীরের সর্ধত্রেই পরিণত, 

অর্ধত্রহ স্ুকুঘার! লুন্দরী রাঁজ-রাজ-মোহিনীব্রপে হক্রভাবে 

দাড়াহয়] পার্খস্থ নবীন! কামিনীর .ঘরছিত কাথাপকথন করি, 

তেছেন। এই রমশী-কুল-কমলিনী রাঁজ-কবি পৃথ্রাজ-ত্বী 

যোনবাই। 

প1ঠিক | আর দেখিয়াঁছেন, পশ্চিমদিকস্থ কিংখার্প বৰনিকার 

অন্তরালে বাদশা আকবর দাঁড়াইয়। কেন্ষন অনিমিষ লোচনে 

মনোমোহিনী প্থ্রাজ-প্রণরিনীর প্রতি চাহিয়। আছেন। এই, 

উন্নত বয়সেও বাঁদশাহ্ের লোচনধুগল হইতে বিংশবর্ধীয় যুব 

কাপেক্ষা ইত্দিয়তৃঘুম-সুগক দৃ্ি নিঃস্বত হছতেছে। সমবেত 
সুন্দরীমণ্ডলী নিঃবন্দিপ্ধ চিত্তে গতর হজ্্াদি উ্ুত্ত, করিয়া 
মনের সুখে আমোদ করিভেছ। কে জানে ব্ীয়ান্ ন্যায়- 

পর বাদসাঁহ রমণীজনভূষণ লজ্জাঁবনাপহরণ করা.তা চন ! 

রঙগভুমির অপরদিকে যে এক নৰীনা প্রকাঁল-খচিত স্বর্ণা 
ভরণ মধ্যে প্রা যণির ন্যায়, কুমুদিনীপূর্ণ নীলাকাশে 
চত্দ্রমার ন্যায়, পুষ্পপাত্রস্থ বছবিধ পুগ্ণের মধ্যে কমলিনীর 

ম্যায় শোভাঁ পাইতেছেন,--পাঠক, বুঝিতে পারিয়াছেন, 
সেই হুন্দরী মেহের উদ্নিসা | ' মেহের উন্নিসা আঁড়স্বর রহিত 
পরিচ্ছন্ন সঙ্জায় পজ্দিতা। যোভশী মেহের উন্নিসাঁ অপরা 
সমবয়ক্কা এক সুন্দরী ললমাঁর সহিত রলভঙ্ক ক্করিভেছেন | 
সেই ললনা সাহারজাদি বম, | মেছের উন্নিসা বাহার সহিত 

এক দিন ঘাঁলাপ করিতেন, দেই তৎক্ষণাৎ তীন্থার অতুল" 
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নীয় 'কপরাশি, আলীম গুণমাঁলা ও অপার যহিযাঁর 
একান্ত পক্ষপাতী হইয়া, তাহ'র নিকট চিত্ত ঘিক্রেয় করিত। 

এই কারণেই সাঁঘারজাদি বন্নর সহিত মেছের উন্নিসার বিশেষ 

আত্মীরতা ছিল । মেহেয় উন্পা ষখন বন্ধুর সহিত নানাবিধ 

কৌতুকে পরিলিপ্তা রহিয়াছেন, নেই সময়ে বীরে নীরে আমিনী 

থাঁয় আগমন করিল । মেছের উন্নিলা ভাহাকে জিজ্ঞানিলেন,_ 
“আমিনি! কি সংবাদ ?” 

আমিনী তাহার উত্তর দিভে লাঙ্গিল। ইভ্যবসরে বনু সম্ি- 

হিত গোলাপপুর্ণ ছেমকলন লইয়া নিঃশব্দে মেহের উন্নিসার 

নিকটন্থু হইলেন এবং-হাসিতে হাসিতে তাঁহার অধিকাহশ মেহেয় 
,উন্নিনার গাত্রে চলিয়া দিলেন। মেছের উন্মিণার বৃন্ত্র গোলাপার্দে 

হইয়া গেল। বন খল_ খল. করিয়া হাসিতে লাগিলেন । মেছের 

উন্নিদা বন্নুর গলদেশশ স্থীয় নবনীত বিনিন্দিত কোমল বাধার! 

বেছি করিয়া কছিলেন,_- | 

%এই ভাব কি চিরদিনই থাঁকিবে ?” 

বন্ন, হাপিতে' হাসিতে বলিলেন, 

“প্রার্থনা করি মৃত্যু পর্য্যস্ত যেন এমনই তাবই থাকে; আর 
প্রার্থনা ভোমাঁর সহিত এরপ ব্যবহারের পথ যেন নই পা হয় ।” 

মেছের উন্মসা হাদিয়া কছিলেন, -” 

€ততা কেমন করে হবে? যে দিন তোমার ও সরল হ্থাদয় পরের 

হবে, সেই পরের প্রেম ভিন্ন যখন মার কিছু ভল লাগবেনা, 

তখন সাহাঁরজাদি! তখন কি আর আমাদের নাম মনে থাকিবে ?' 

বম, অত্যন্ত হাসিতে হানিতে রি পদ সরিয়া টি 

বলিলেন) 

ছিঃ মেনু! তুষি আপনার কথায় আপনি ধরা পড়িলে। 
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ভবে তো দাদার সহিত (তামার বিবাহ হ হলে তুমি আমাকে একে: 
বারে ভুলে যাবে?” চা 

মেহের উন্নিসা সবিস্ময়ে কহিলেন, -- 

“তোমার দাদার সহিত্ত আমার বিবাহ হবে কে বলিল ?” 

“তুমি তো কিছু বলনা , লোকে বলে ভাই শুনিতে পাই।” 

তখন মেহের উন্নিলা বলিলেন, 
“বন, ! তোমাতে আমাতে কোনই প্রতেদ নাই ; এই জন্যই 

তোমাকে গিজ্বাপিতেছি, তুমিই বল দেখি ভাই, সাহা রজাদা 

গেলিমের সহিত বিবাহ হুইলে আমি কি সুখী হইব?” 
- বন, অনেকক্ষণ চিন্তার পর কছিলেন, - 

৫6 £$ না। 

“তবে কেন ভাই এ বিশ্বাস মনে স্থান দিয়াছ? ভোমার কর্তব্য 

যাহাতে এ প্রসঙ্গ আর না উঠে এবং যাহাতে ইহা কার্ষে; পরি- 
ণৃত না হয় তাহার চেষ্টা করা 1” 

বন, কছিলেন,--"ভগ্মি! ভয় নাই। আমি শুনিয়াছি তোমার 
পিতা বাদশাছ্ের নিকট তোমার অভিঞ্াঁর ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং 

বিবহের অন্যত্র বম্বন্ধ হইয়াছে তাহাও জাঁনিয়াছেন। পিভা 
ব“লয়াছেন বাগ্দত্া কন্যার অন্যত্র বিবাহ হইতে পারে না| অভ্ত- 
এব পিতার অনিচ্ছা কিরূপে সাহার জাদার সহিত তোমার 

বিবাহ ঘটিতে পারে ?” | 

মেহের উদ্দিসা বন্ন'র বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন, 
তগ্মি ! অদ্য তুমি আমায় যে সুসমাঁচার দিলে, তাহার এতি- 

দান শামি আরকি দিব? প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমায় সুখী কৰকন 1” 

ক্ষণকাল পরে মেহের উদ্নিসা বন্নর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিয়া আহিনীর সঙ্কে প্রস্থান করিলেন। 
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প্রেমের রছস্য কথা। 

কয়েকটি গ্রুকেন্ঠ অতিক্রম করিয়া গেলে অপর এক প্রাঙ্গণে 
উপস্থিত হওয়া যার়। সেই প্রাঙ্গণে উপস্থিত ঘোষিদ্বর্গের শি- 

বিকা সকল সংস্থাপিত আছে। মেহের ভন্নিসা সেই সমস্ত 

প্াকোন্টের ছুইটি অতিক্রম করিয়া তৃতীয়টিতে পদার্পণ করিয়াছেন, 
এমন সময় পা্বস্ক প্রকোন্ঠ হইতে শব্দ হইল," 

“মেহের উন্নিন! 1 | * 

মেছের উন্নিদা সভয়ে ফিরিয়া চাহিলেন? দেখিলেন সাহার- 
জাদ1 সেলিম !.. মেহের ভন্নিসার ভয় হইল ॥ ভাবিলেন সাহার- 

জাদ] এ নির্জনে কেন? আবার ভাবিলেন 'আমি তো একাকিনী 

নাই। ফলতঃ সেলিমের মনে কোনই ঢুরভিসন্ধি ছিল না। বাদ- 

শাহ আকবর এ সত্বন্ধে তাছাকে কঠিন. আজ্ঞা দিয়াছেন । তিনি 
বলিয়াছেন, মেহের উন্নিলার বিবাহের কথাবার্তা স্থির হইয়াছে। 

কথ! স্থির হওয়! ও কাঁধ্যতঃ রিবাহ হওয়া! একই কথ]। স্থুতর1হ, 

ঘেছের উন্নিসাকে পরস্্রীবৎ ব্যবহার করিতে হইবে । তদন্যথা 
তিনি নিরভিশয় কুপিত হইবেন । সেলিম বুঝিয়াছেন যেঃ মেহের 

উম্নিসারূপ রত্ব লাঁভ করা এক্ষণে দুরাশা। তবে তার এক 
আশা আছে। মেহের উন্নিসার মত পরিবর্তন করিতে পারিলে 
বাদন! সফল হুইভেও পারে । তিনি স্থির করিয়া আছেন যেঃ 

মেহের উন্নিলার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে বলিয়া! কহিয়া বা. 

লোভ দেখাইয়া দেখিব ফদি মত পরিবর্তন করিতে পারি! 'কিন্তু 
১৮৭ | রঃ 

৬০ 
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মেছের উরস, আবিথেয় বিবেচনায়, ইনানী, সম্রাট তবধে. সভত 
আগমন করেন না। সেলিষ জামিত্তেন অদ্য মেহের উদ্নিসা 
আমিবেনই আনিবেন' তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে? একটু 

ভুয়া সংযোগৌ মন্ভিাকে উদ্দীপ্ত রাখিলে হৃদয়ের নিভৃত ভাব 
সকলও বিশদদ্ধপে ব্যন্ক করিন্ডে পারিব সুতর1ং অধিকতর ফল 

লভেজমর্থ হইব । আুরার প্রতি এইরূপ অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন 

করিয়া ভনেকেই আত্ম সর্বনাঁশ ডাকিয়া আনে এবং পরিণাঁষে 

পরিভাপাঁনলে দগ্ধ হয়। অবিশ্বাসিনী সুরা এক্ষণে তাহা যে অ- 

বস্থা করিল্না তুলিরাছে ভাহাতে সুখের কথার পরের চিত্তাপহরখ 

করা, বা পঞ্পের সংস্কার বিচুরিতত কর সম্ভব সয় । তাহার আয় 

লোৌচন হয় অধরক্ত হইয়াছে ও চল. ঢল. করিতেছে তাহা বদ-. 
নের অনিন্দ্য গৌঁরবর্ণ রক্তিম হইয়াছে, তীর হস্ত পদ অস্থির ) 
তিনি এক স্থানে ফীড়াইন্ডে অক্ষম ) ওাহার জিহ্বা, বিশুদ্ধ বাঁক্য 
কখনের ক্ষমত্তা' রিরহিভ | মেহের উত্জিসা সেলিষকে দেখিবা 
মাত সসশ্বানে নিবেদিলেনঃ-- 

“জাহাপনা ! অপরাধ ক্ষমা! করিবেন । আমি. আপনাকে 
দেখিতে পাই নাই ।” 

ফেলিম বন্সিলেন।-- 

$  ঠবেশ ভো, বেশ তো 1 মেসের উদ্রিদা তি তাল জাছ? 

মেছের উত্জিনা' বলিলেন,_ 

“লাহারজাঙ্ার অনুগ্রহে সমস্তই যক্কল।” 
ক্ষণেকু পরে আ্আবাঁর বলিলেম,-.- 

. শজাছাপন11 আমি এক্ষণে রিদার হই 1 

 সেলিয কছিলেন, রে 
 পছিঃ!.. যাঁইবেই ভো-দুষ্টো কথ] গুনে নাও ৷ (নো 
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কধা মলি শন। ভোমাঁকে বড় ভাল বাঁসি, তুমি তভোঁ বাঁ 
না) ভাতেই শুনৃতেছ না। শুন আগে, ভার পর বলো, 
শের খা ভাল. কি সেপিম ভাল। রি আষাকে বিয়ে করবে 
নাকেন?” : 

সেলিম প্রক্কৃতিস্থ থাকিতে মেছের ত্রিসাকে বলিবেন 

বলিয়া বাঁহা স্থির করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভীছা মনে নাই। 

সেই সকলের অপরিস্ফট ছায়ঁ.এক একবার তীছার মনে 
পড়িতেছে। যাঁহী যনে পড়িতেছে, তাহারও গ্রন্থি নাইঃ 

শৃন্থল নাই। আুতযাং তিনি বে উদ্দেশ্যে এই গ্রলাঁপজাল 

বিস্তার করিতেছেন এতান্থারা ইউ না হইয়া তৎসন্বস্ে অনিউই 
ঘাটিতেছে। যেছের উন্রিসা সেলিমের কথা শুনিয়া লজ্জার 

মন্তক নত করিয়া রছিলেন। সেলিম কহিলেন," 
“এই কি তোমার উচিত 1 তুমি জাধ না। . ভৌমাকে কি 

বলিব? আমার মমে পড়ে না। আর্মি যাহা বলিতাঁম তাহা 

বলিতে পারতেছি না! তাই বলিয়া যাইও নাজ 
তোমারই ।” 

মেহের উন্নিস। বুঝিলেন যে, তেরে সেলিষয এক্ষণে 

অপ্রফ্কতিস্থ আছেন | মনে মনে কহিলেস+_ 

গ্রিক! এই গঠন, এই যৌবন) এই অতুল সম্পত্তি, 

স্বভাবের দোষে সকলই" বৃখা, সকলই অনর্থক!" | 

প্রকাশ্যে বলিলেন” 

“জহাপমা ! বাছা বলবেন ভাহিাছিলেন, তাহ! বলিয়! 

উঠিতে পাঁরিতেছেন মা। অদ্য আপনার ম্রীর ডাল মই! 

সময়াস্তরে আমি আপনার লছিভ সাক্ষাৎ করিব ॥” 

দেলিয কহিলেন," | | 



পিত্ত | স্টপ? 

হী 
সেলিম কছিলেন,”_ 

"তবে এনম। মনে থাকে যেন।” 

.. মেহের উম্নিসা বিদায় হছইলেন। তিনি ভাঁবিতে লাগিলেন, 

সেলিম কি যথার্থই আমাকে ভাল বামেন?--না ; এ সকল 
যোছের উত্তেজনা । অবার ভাবিলেন, না, ইহা! হ্থাদয় স্থিত 

প্রণয়-উদ্দীপনা। আবার ভাঁবিলেন, মোহই হউক বা প্রাণয়ই 

হউক, সেলিমের স্বভাব অতি মন্দ, তীহার চরিত্র অতি স্বণিভ; 
তিনি প্রণয়ের উপযুক্ত নছেন। পরক্ষণেই ভাবিলেন। “স্বভাব 

চরিত্র কি পরিবর্তিত হয় না? অবশ্যই ছয়। ভবে স্বভাব, 

মন্দ বলিয়া মন্ুষ্যকে দ্বণা করা অবৈধ ।” আবার ত্বাবিলেন, 
“সামি কেন এড চিন্তা করিতেছি, উপস্থিত আয়ম্তাগভ মুখ 

ছাড়িয়া অনুপস্থিত সখের আশায় মত্ত হওয়া মুচের কার্য্য। 

মেহের উদ্নিদা' একটি অনভি-দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া 
অল্ফ,ট স্বরে কছিলেন,__ 
_ অনেক দুর |” 

আমিনী জিজ্ঞামিল, -- 

, কি বকিতেছ?” রর 
* মেহের উন্নিসা বিষস্থরে উত্তর দিলেন 

' পৰড় গ্রাব্ম-নয়?” 



এ পিস পা পপ এ 

বিংশ পরিচ্ছেদ । 

জপ কিট. 

ভও তপস্থী। 

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া রমণী মণ্ডলে খোস্রোজ আমোদ 

স্থগিত ১ছইল। লীমস্তিনীগণ একে একে বিদায় হইন্ডে লাগি- 

লেন। সম্সাট-প্রাসাদ আলোকমালায় পূর্ণ ছইল। পুঁরা- 

ত্ান্তরে ও বিদেশে অগণ্য আলোক প্রজৃলিত হইল। 

কামিনী-কুল-শিরোমণি' পৃর্থিরাজ প্রণর়িণী ফোধবাই প্রধানা 
বেগমের নিকট হইতে বিদায় হুইয়। প্রস্থান করিবার উপক্রম: 

করিতেছেন এমন সময় একজন ৫৫ বয়ক্কা সম - পুলি 

চারিকা আসিয়া কহিল, | 

“আপনার শিবিকা পূর্ব দিকের প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিতেছে ।” 

দাদী চলিয়া গেল। পৃথরাজমহ্বী পুর্বদিকের এক: 
প্রকোষ্ঠে গ্রবেশ করিলেন । ক্রমে ভিন চারি গ্রকোন্ঠ অতি-. 

ক্রেম করিলেন, কিন্ত্রু বাছিরে যাইবার কোনই স্ুুঘোঁগ দেখিলেন: 

না! ভাবিলেন আর ছুই একটা একোঁষ্ঠ অতিক্রম করিলেই- 
হয়তো প্রাঙ্গণে উপস্থিভ হওয়া ফাইবে। এই ভাঁবিয়া ফোঁধ-: 

বাই অপর প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিলেন। অন্য গুকোষ্টের, 

ন্যায় তথায় অধিক আলোক জবলিতেছে না; একটিমাত্র ক্ষীণা-: 
লোক লব্বিত রহিয়াছে । .ঞ্রকোন্ঠের, অন্য ঘ্বারাদি কদ্ধ | যোধ-ং 

বাই ভাঁবিলেম এইটিই শেষ প্রকোষ্ঠ এই জন্য দবারাঁদি ক রহি- 

যাছে। এই ভাবিয়া পুর্বব দিকের কন্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া 

পঙ্বন্থ প্রকোষ্জে প্রবেশ করিলেন । যেমন যৌধবাই গ্রাবেশ- 



গহ শচলসিহ)। 
পা জি স সস্প সপ শা শি পপি সত শা শপ সস 

করিলেন অমনি তাহার পশ্চান্দিকের উম দ্বার অপরদিক 
হইতে কন্ধ হয়া গেল। এতক্ষণে, সুন্দরী শঙ্কিতা হইলেন। 
ভাবিলেন, কোঁঙ্ধায় আদিলাম, কে সাপ রোধ করিল? অধি- 

ংশ রমণী পশ্চিম দিকে গেল; পরিচারিকা আমাকেই 

পূর্বদিকে আসিভে বলিল কেন? পশ্চাৎ হইতে দ্বার কন 

হইল) ম্মৃতরাৎ নিষ্চয়ই আমার পশ্চাতে লোক আছে । তবে 
কি আমার বিকন্ধে কোন চক্রান্ত হইয়াছে? ভিনি সঙয়ে 

কটিঠদশে হল্তাপণ করিলেন, দেখিলেন, তথায় চর্জছাঁস আছে। 
ভাবিলেদ, “ভবে কিসের ভয়? সঙ্কে অস্ত থাকিলে রাজপুত" 

মহিলা শমনকেও ওরে না তিনি. অধোবদনে নিষ্ু্ির 
উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন সময় অলঙ্ষিত' টি, 
এক ব্/ত্তি আলিয়া তাহার হস্ত-বার%.করিয়া কহিল, 

“ুন্দরি [ কি ভাবিতেছ ? 

. যোৰধাই: সভয়ে এই পরলী- মুছে বদ প্রতি 
চাছিলেন। সবিন্ময়ে দেখিলেন। সে ব্যঞ্জি বাদশাহ আকবর! 
এই বরধীয়ান্ ভূবন-বিধ্যানড বশন্ী। নায়বাহ্থ, মৃপতির এভাদৃপ 
অবৈব” ব্যবহার দর্শনে বুদ্ধিণর্ভী . যোধযাইয়ের অন্তরে যাদৃশ 
বিশ্বয়ের উদর হইল, পূর্বের সুর্য পশ্চিষে উদয় বা তদ্ৎ, টন 
নিরষেক বিপর্যার দেখিলেও রসাল জঙ্গি 

মা। ফৌধবাই” কিযংকাল সংগা ূ 
বাদশাহ আকবরের বুদ্ধি জগধিখ্যাভগ বাজ নে ্ বে 
বস্থাপন্থা । দেখিয়া তার তক 
যঙ্গয়- করিয়া! কাছিলেদ, 

|. পারি তি হস্ত হই? বিশ্য়ের কৌনই কাব 
নাং] প্রেষের এই ধর্থ | আমি ভোদার জন্য কত কা 
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_. গুভাপবিংহহ: চিত 

মাসিক করিয়ছি। কত কেঠশল করিয়! কে ধহ্ ₹ পথে 

আনাইয়াস্ছি। অদ্য ভবনের এই ভাঁগ--” ৃ 

বাদশ্রাছের কথা শেষ হইতে যোঁধবাই সজোরে বাদশাহের 

জুিমধযন্থ স্বীয় হস্ত আকর্ষর করিয়া লইলেন। হুস্দ্ালন কালে 
তিনি এভাদৃশ বল প্রয়োগ করিলেন যে, বীরবর আকবর তাঁছার 

বেগ সঙ্কা করিতে ন1 রিয়া পতনোন্থুখ হইলেন। ফোপবাইয়ের বনে 

ম্বধ!, ক্রোধ ও লজ্জার চিন্নু প্রকটিত হ্ট্ল! নি চিডূন্ার ছারা 

স্বীয় বদনাবৃত করিলেন। নিজৰ আকবর কাবার কহিলেন 

পললনে ! আমার প্রাতি বিমুখ হইও না। আমাকে দা 

বিবেডনা করিয়া ভাষার প্রতি ককণনেত্রে অবলোকন কর।” 

4. লেখনি,! ভুমি চূর্ণ হইয়া যাও। মস্যাঁধাত্র মনী শুক 

হইয়া যাউক, কাগজ | ভ্মীতুত হও । তোমাদের আর প্রয়োজন 
সাই। ভোদার! ভতল. জলে নিমজ্জিত হও । যাহার চরিত্র 

তুষার কপৈক্ষাও নির্মল বলিয়া জানিভাষ, পুশ্যাত্বা জ্ঞানে 

যাহার মা, ভক্কির সহিত ল্মরণ করিতাঁম, তাছার এই চরিত্র! 

ভবে ক্দুর, কাহাকে, বিশ্বাস করিব? আর কাছাঁকে লং বলিয়। 

উল্লেখ করিব, রী বুষিলাম মানবজাতি উচ্চ চরিত্রের আদর্শ নে) 

একছুকেনে, ভাহাদে দর সৃ্ধি হয় নাই । এ সকল স্মরণেও লেখনী 
স। ইচ্ছা! হয়ু আর. লিখিয়া কাছ নাই 

বাছা লিখিত রে হা ব্ধ্িংসিত হইয়া! তাস্ধীর ভুত, কলের 

ভূতের বঙ্চিত, রিমিশ্িত কৰকক। 
যোধবাই: কথ! না কছিয়! পশ্চাঙ্গিকে ছুইপদ সি গেলেন, | 

ইন্তিযচপল আকবর সুম্্ররীর সম্থিছিত হইয়া! আবার কছিলেনঃল 

পনুন্দরি! তুমি আমার প্রাণেশ্রী। - আমাকে উপেক্ষা 

করিও না। আমি তোমাকে অন্তরের নহিভ ভাল বানি” 
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. বাদশাহ পুনরায় ঘোধবাইয়ের হল্ত ধারণ করিলেন । ধৌ্াই- 

য়ের পবিত্র দেহ ক্রোধে কম্পিত হই;1 উঠিল। তাহার পবিত্র 
আত্মার পবিত্র ভাব নয়নে পরিষ্ক,ট হইল। তাহার পরম 
সুন্দর বদন আরক্কিম ব্ণ ধারণ করিল! স্বাভাবিক »্নুপম 

সৌন্দর্য আরও সংবর্থিত হুইল । এই সময় আকবর একবার 

যোঁধবাইয়ের অবগুন উন্মোচন করিয়া তাহার বদন শোভা 

দেখিতে পাঁইলে হয়ত চিরকালের নিমিত্ত চৈতন্য হারাঁইতেন। 
আবার যোধবাই সজোরে বাদশাহের মুদি হইতে. স্বীয় হস্ত 

ছাড়াইয়া লইলেন এবং ক্রোধোত্তেজিত স্বরে বলিলেন, _ 

নিরাধম | স্বর পদ মর্যাদা ব্রি ং্যাহছ? যাও, 
এখনও বলিতেছি সহজে প্রস্থান কর টিং বিপদ ঘটবে 

আকবর হানিয়া বলিলেন, 

“কেন আমার গতি নির্দয় হইতেছ ? বিবেচন! করিয় দেখ 

আমি কিসে প্রণয়ের 'অষোগ্য ?” রি 
যোথবাই ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন,-- 

“বাদশাহ! ছিঃ ছি! আপনার ন্যায় মছোচ্চ ব্যক্তির মুখে এক্ন্প 

কথা শুনিয়া আমারই ঘোর লজ্জা হইতেছে ; আপনার আরও অধিক 

লজ্জা হওয়া উচিত। বুদ্ধির দোষে দৈবাৎ আপনার এরূপ জঘন্য 
মনোরৃত্তি জঙ্ষিয়া থাকিবে | যাহা হইয়াছে তাঁহার আর হাত 
নাই। আপনি এখনও প্রস্থান ককন। আমি প্রতিজ্ঞা করিভেছি, 
আপনার গ্লানি দুচক কোন কথা কাহ্থাকেও জানিতে দিব না।? 

বাদশাহ ভাবিলেন, ফোধবাইয়ের চিত্ত কিয়, পরিমাণে 

কামল হুইয়াছে। হালিয়া কহিলেন, 

যোববাই বাধ! দিয়! কহিলেন, 'প্রাণেশ্বি 9: জর 
এ কথা? নিশ্চয়ই বুঝিতেছি তোমার বিপদ নিকটশ্ু। ২1 
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সাবার বাদশাহ হালিয়! কছিলেন,---“'ঘোঁর কব -উপারের 

আহাধ্য সম্ুখে--অথচ ভোজনে বঞ্চিভ। সরালে অধিক, 

বিপদ আর কি হইতে পারে?” | 

যোধবাহ অবগ%ন মোচন করিয়া রোধকযাঁয়িত লোচনে 

কহিলেন)” 

“পামর ! এখনও বোধের উদয় হইল না। এখনও পদ্যাদা 
স্মরণ করিয়া সাবধান হও!” 

বাদশাহ একথায় কর্ণপাঁতও করিলেন না। ভিনি অপ্পে 

অপ্পে হুন্দরীর সমীপন্থ হইয়া তাহার সা গাছ. পি বলি 
লেন এবং কহিলেন, - 

, “শহ্থন্াারি! কেন আমাকে এত ভহ দম ডে? কেন 

আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেছ ন1? তোমাকে আমি 

অন্তরের সহিত ভালবানি, আহি তোমার দানানুদাস | আমা- 
দের এ গুপ্ত ্গয় কেছ জানিতে পারিবে না। কাহার সাধ্য 

এ কথার উল্লেখ করে ? 
ফোধবাই যুখ ফিরাইয়। দাঁড়াইলেন। তীহাঁর চক্ষু হইতে 

অশ্মিস্ষ,লিঙক্ক নির্গত হুইতে লাশিল) হস্ত কম্পিত হইতে 

লাগিল। ম্মাকবর আবার কছিলেন, - 

“নুম্দরি ! থন বল রত্ব বল, সম্পর্তি বল, আমার কিছুরই 
অভাৰ নাই । তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, তুযি আমার 

প্রতি কুপা কর।” | 
ক্রোধবিকম্পিত স্বরে যোধবাই কছিলেন,--- 

গনরঞ্জেত ! *তুমি আমাকে দো দেখাইতেছ? ভাবিয়াছ 

াষি. সম্পন্তি লোভে তোমার স্বাণি প্রস্তাবে কর্ণপাত করিষ? 

বিকৃ “ডোমার ক্ষু্র হুদয়ে। সমস্ত হি াধিপত্যের 
| ৯৯. 
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সছিত সভভীদ্ববের বিনিময় হইতে পারে না। তুমি এ মহহস্তত 

কিরূপে বুঝিষে ? তোমাকে অনুরোধ করিতেছি। আমার গথ 
ছাড়িয়া দেও, আমি চলিয়! যাই।” | 

বাদশাহ বুঝিলেন সহজে কার্য্যসিদ্ধ হইবে না! ভয় প্রদর্শন 
আবশ্যক । এই ভাবিয়। কহিলেন, - 

“এতক্ষণ দয় করিয়া তোমার নিকট সশ্বতি প্রার্থনা করিলাম, 

বুরিলাষ তোমার সহিত সন্ধ্যবছার অরণ্যে টি | জান আমি 

কে? আমি মনে করিলে কি নাকরিতে পারি ?' 

যোধবাই ভতক্ষণ[ৎ বলিলেন, 

এআমি জানি তুষি মানবাকারধারী পশু । তুমি যনে ক- 

দিলে অনেকের অনেক অনিষ্ট করিতে পার সত্য, কিন্তু ইহা তুমি 

জানিও যে, তোমার গ্যায় শত বাদশাহ একাত্রিত হইলেও যোধ- 

বাইয়ের সতীত্বের বিনাশ করিতে পারে না, ভোমাকে আবার 

বলিতেছি, আমাকে পথ ছাড়িয়! দেও, আমি প্রস্থান করি। 
আকবর নে কথায় কর্ণপাত করিলেন ন!। ভিনি কু্দারীর 

নিকটস্থ হইয়া স্তাহাকে আলিঙ্গন করিবার ছিগিত্ত বানু প্রসারণ 

করিয়া কহিলেন, 

“চতুরে ! আর নিস্তার নাই; কোথায় প্রস্থান করিবে? এখানে 
কে সাহায্য করিবে? তোমার গর্ব ভাঙ্গিভে পারি কি না দেখ।? 

_যোধৰাই ঈষৎ রিয়া আকবরেক্স অপবিত্র আক্রমণ হইতে 

নিষ্কতি লাভ করিলেন, এবং টাকি হইয়া মনে মনে কহি- 
লেন, | 

“যাতঃ ভবামি! দানীকে আত্মরক্ষণে রব কর।” 

তাহার পর মিমেষ ষধ্যে পরিচ্ছদাভ্যস্তর হইতে মজহার 

বাহির করিলেন। প্রত্বলিভ আলোকরশ্মি সমুজ্ক. জনে 
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পীন্িভাত, হইয়া ঝলমিতে লাগিল। দর্শন মাত্র আকবর "স্থির 
হইয়া] দাড়াইলেন | যোধবাই দক্ষিণ হস্তে চত্ত্রহাস উন্নত করিয়! 

কহিলেন।__- | 

“ছুরাচার! আর এক পদ অগ্রসর হইলেই অদন্যকাঁর 

দিন তোমার জীবনের শেষ দিন হবে | যাঁও আঁমি ভোমাকে 

ক্ষমা করিতেছি; বিনা বাক্য ব্যয়ে এস্থান হইতে দুর হইয়] 
যাঁও ।৮” | ৃ 

আকবর জ্ঞানহীনের ন্যায় দাঁড়াইয়া রছিলেন। বুঝিলেন, 

এ ব্যাপারে যখন আস্ত্রের আবির্ভাব হইল, তখন ইছার পরিণাম 
শুভ হুইতে পারে না$ অভএব ইহার এই স্থানেই উপসংহার 

'হওয়! বিধেয়। আর একবার শেষ চে] করিয়া দেখা 
আবশ্যক ভাৰিয়া ধরে ধীরে বাদশাহ কহিলেন।-- 

£নুন্দরি 1” 
বাক্ত বাদশাঁছের বদন বিনিগ্গত হইবামাত্র যোঁধবাই 

অগ্রসর হইন| গস্ভীর স্বরে কছিলেন,_- 

“তোমার অথবা আমার, অথবা উভয়ের আযুক্ষাল পুর্ণ 

হইয়াছে । আইস, মূ, অন্ত্রাগ্রে ভোমার আশার শেষ 

দেখাইয়! দি” 

আকবর উত্বোলিভ অস্ত্রের আঘাঁত হুইতে নিষ্কৃতি লাতার্ধ 

পিছাইয়া গেলেন। ভাবিয়া! দেখিলেন, বাঁসনা সিদ্ধ হওয়ার 
সম্ভাবনা হওয়া বিরল। এখনও ক্ষাস্ত না হইলে, যে পক্ষেই 

হউক, একটা বিপদ ঘটিতে পারে। বুদ্ধিমান আকবর এই 
দিদ্ধান্ত করিয়! ক্ষান্ত হওয়াই স্থির করিলেন | যাইবার সময় 

একটা কথ বলিয়া! যাইব ভাবিয়া একবার মুখ. তুলিলেন।, 

কিন্তু যোঁধবাইয়ের নয়নের প্রদীপ্ত ও খস্তীর তাৰ লক্ষ্য 
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করিয়া কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না। অবশেষে হীরে 
বরে পশ্চাঙ্দিকে যোধবাইয়ের প্রতি দোতনুক দৃষ্টি নিক্ষেপ 

করিতে করিতে দ্বার উন্মোচন করিয়া ভগ্ন মনোরথ আকবর 
অপযানিত চোরের ন্যায় পলায়ন করিলেন। 

জীবনে ভিনি কখন কাঁধীরও সমীপে এঘটনার উল্লেখ করেন 
মাই। এই ব্যাপার রাজপুত মহিলামগ্ুলীর প্রাভি তাহার ভাঞ্ত 
ও শ্রদ্ধা অমিত পরিমাণে সন্বর্ধিত করিয়া দিষাছিল। এই 

রূপ স্থলই আকবর-চরিত্রের উদারতা! ও শ্রেষ্ঠতাঁর পরিচ:য়ক! 

একবিংশ পরিচ্ছেদ । 

সমরনঙ্গিনী | 

দিবসত্রয় যধ্যে শৈলব্বররাজ তিন সহ্র সৈন্য সংগ্রহ 
করিলেন | সেই সকল নৈন্য বঙ্গে লইয়া সম্প্রতি অযরসিংহ 

কমলমর যাইবেন স্থির হইল; পরে আরও যত টসন্য জংগৃহীত 

হইতে পারে ভতাবৎ সঙ্গে লইয়! স্বয়ং শৈলখ্বর-রাজ মহ্রাঁণায 
পতাকাঁণনিদ্দে উপস্থিত হইবেন কথা হইল। 
সন্ধ্যা সময়ে কুমার অমরসিংহ শৈলম্বর- 'রাজ-প্রাসাদের 

একতম প্রকোন্ঠে বনিয়া অদৃষ্টের পরিণাম বিষয়ক ছুজ্েছ 
চিতায় নিবিউ রহিয়াঁছেন। এমন সময়ে কুষারী উর্ণপা সেই 
প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেম। তীর পদাশ্রিভ নুপুর 
2 না ২ নর ক্যা গেল। া বা 



গ্রতাপসিংহ। ১৪৯ 
সিএ ৯০. ০ এ পাজি উপ সি সি পি পাটা বালি পা 

বরা ! তুমি_ আর্যা-আপনি ফি কল্যহ কমলমর যাই- 

চিিয!জ কছিলেন,__ 

| শিকুমারি ! তুমি জাঁমাকে আত্মীয়বৎ সম্ভাষণ করিতে 

করিতে নিরস্ত ইলে কেন? তুমি আমার সহিত সমাঁন ভাবে 

কথা না কহিলে আমি তোমার প্রশ্থের কোনই উত্তর দিব না ।” 

লঙ্জাসংকৃভ ছাল্যলহকারে উর্শিলী কহিলেন, | 
“আপনার সহ্তি আত্মীয়তাঁয় লাভ কি? আপনি যেরূপ 

কার্ধ্য-সাগরে মন্ত্র, তাহাতে যেই ময়নাস্তরালে যাইবেন, সেই 

হয়তো বমস্তই তুলিবেন।” 
অমরসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,- * 

“যাহার অমি শভ বীরবধে পরাগুখ নে, ধাহাঁর সাহসের 

তুলন! নাই, তাহার এ আশঙ্কা শোভা পায় না। ক্কুমারি ! 

তোমার কথা শুনিয়া আমার ছানি পাইতেছে।” 

কুমারী বলিলেন, - | 

«অপির ক্ষমত! দেহের উপর) হৃদ:য়র উপর: তাহার 

কখনই অধিকার নাই। থানার হৃদয় মাতির1 উঠে, ভাঁহাকে 

কাহার সাধ্য নিরস্ত করে? যুবরাজ! কে জানে আপনার 

হাদয় আঁমার অসমক্ষে শিয়া কি ভাৰ ধারণ করিবে 1”... 
'মরপিংহ বলিলেন, 

“আমায় তো স্থাদয় নাই।' 
কুমারী হাপিত্তে ছামিভে বলিলেন” | 

“তবে এ সমরায়োজন কেন? যে বীরের হুদয় মাই, 

সেকখন দেশের উপকার (র করিতে পারে না। যুবরাজ! ভাবে 

আর কমলঘর গিয়া কফিছইবে? আপনি নিশ্চিন্ত যনে বিশ্রাম 
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ককন। ॥ বীনা দ্বারা দেশের কোনই ০ 

বিত নছে।? . 

“ভোমার কথা বথার্থ ; কিন্তু আমার যে হৃদয় না, 

অথবা এখনও নাই, এমন নছে। ভবে আমার সে” দয 

উপর আমার আর এখন কোনই আধিপত্য নাই ।”” 

“একি কথা, রাজপুত্র?” 

“কথা মিথ্যা! নছে। যে সুম্দরীর মধুমাথা কথা শুনিতে 
শুনিতে এখনও আমি জগংসৎসার সকলই ভুলিতেছি, আমার 

এ ক্ষুদ্র হৃদয় সম্পূর্ণরূপে সেই ভূবনমোঁছিনীর বাসনা ও আজ্ঞার 
অধীন হইয়াছে, সুতরাং এ ছাদয় এখন আর আমার নছে। 

উর্মিলা মস্তক অবনত করিলেন। 

অমরমিংহ হ্বীরে ধীরে নিকটন্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,-- 

ির্্িলে ! কল্যই কমলময় যাইব স্থির করিয়াছি, তুমি 
কি বল?” 

কুখাঁরী নীরবে রহিলেন, যুবরাজ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,-__ 

“যাওয়ায় কি তোমার আপত্তি আছে?” 
উর্মিলা দীর্ঘ নিশ্বাস সহ বলিলেন, 

“নাঃ আজি কালি আমাদের যেরূপ সময় তাহাতে এক 

হূর্তও অন্য মন হওয়া বিধেয় নছে। আমাদের রাজ্য নাই, 
. ধন নাই, মাঁন নাই? আমাদের গৃহ নাই, ভক্ষ্য নাই আশ্রয় নাই-- 
আঁমাঁদের দ্বারে গ্রাবল শক্র উপস্থিত, এ সযয় আমাদের হালি 

তাল দেখায় না। কেজানে, যুবরাজ! কখন ববন উদয়পুর 
আক্রমণ করিবে । এ দাঁকণ সময়ে আমাদের অন্য. চিন্তার 
অবসর থাক অনুচিত) | 

একুমার অনেকক্ষণ পরে বলিলেন।_- 



গ্রভাপনিংহ। ১৫5 

৯স্কর্তব্য সাধনে ভ্রমেও কাতর হইব না, ইহা স্থির | নক 

কতদ্দিনে যে এ যুদ্ধবিগ্রছের শান্তি হইবে তাহার স্থির কি? 

আমাদের অদুষ্টে কি আছে তাছাই বাঁকে জানে? ষাহাই 
হউক, উর্শ্মিলে ! আমার হৃদয় অধুন দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়াছে । 

ভোমার সাহস, শ্বদেশানুরাগ ও তেজ আমার স্লাভাবিক 

উৎসাহ শতগুণে সন্বর্জিত করিয়াছে । যখন রণ-সাগরে শিঃগ্ 

থাকিৰ এবং যখন আমার খরধার অসির আঘাতে রাশি রাশি 

যবন-সুণ্ড রৃত্তছ্যুত ফলের ন্যায় ভূপতিভ হুইবে ও তাহাদের ক- 

নিঃসৃত কধির-ধাঁরা উংলের ন্যায় আমার পদনিম্নে পড়িয়া 

আমাকে অতুলানন্দে ভানাইবে, তখন তোমার এই জগম্মোছিনী 

মুর্তি ই্উদবীর ন্যায় আমার হদয়-বেদীতে আবিভতা হইয়। 

আমাকে অধিকভর উৎসাহ প্রদান করিবে। যখন দুরস্ত ববনের 

অপবিত্র খড়গ্ন আমার অজ্ঞাতসারে মস্তকোর্দে উত্থিত হয়! 

আমাকে জীবন বিহীন করিতে চেষ্টা করিবে, তখন, উর্্মিলে, 

তোঁষার এই স্বীয় মুর্তি আমাঁকে ইউকবচের ন্যায় সকল 
বিপদ হুইডে রক্ষা করিষে।” 

উর্িলা' বাধা দিয়া বলিলেন,-- 
“আর) যুবরাজ! যখন যবন-যুদ্ধে আপনি খে:র ক্লান্ত হইয়। 

সহায়তার নিমিত্ত চতুর্দদিকে দুটি পাঁত করিবেন, তখন কি 

উদাসী আপনার স্ীচরণে বাস্তবিকই উপস্থিত থাকিব না? 
তধন কি এ হতভাশিনী আঁপনার হস্তত্রউ অপি, স্থানত্র্ট তৃণ, 
বিচ্ছি্ কবচ যথাস্থানে পরিস্থাপিত করিবে না? এ অভারগিশী 

কি তংকালে সমীপে থাকিয়া আপনার অমে।ঘ- পরাক্রুম নিত 

যবনের সংখ্যা একটিও বাঁড়াইবে না ? ন 
সবিল্ময়ে অমর কছিলেন।- | রি 



১৫২... গ্রতাপনিংছ। 

“ঘোর যবনযুদ্ধে, তুমি সাতার স্থায়তা করিবে ইশ্ধস্য 

তেমার সাহস!” ঃ 

উর্মিলা তঞ্জজ্্ললোচনে কছিলেন, _ 
“কি ঘুবরাজ। আমি যবন-সংগ্রামে যাইব ৭11? গৃছে 

বসিয়া স্খ-পর্যযক্কে শয়ান খাঁকিয়া আপনার বিপদ: সমস্ত 

কপ্পনার চক্ষে দেখিব, ভথাঁপি স্বয়ং তাহার গ্রতিবিণানার্ধ 
দেছের একবিল্ছও রক্তপাঁভ করিব না) এ কি কথা কুমার?” 

অমরমিংহ বলিলেন,-- 

“উর্থিলে! আমি অনুরোধ করিতেছি .এ ভয়ানক বাসনা 

পরিভ্যাগ কর।'? 

উর্মিলা উত্তর দিবার পুর্কেই একজন পরিচারিকা আসিয়া. 
খ্বাঁদ দিল শৈলম্বররাজ কুমারকে স্মরণ করিতেছেন । কুমা- 

রকে অগত)। প্রস্থান করিতে হইল। তাঁহাকে ২তক্ষণ দেখ! 

যায় ততক্ষণ কুমারী অতৃপ্ননয়নে সেই ক্ষন্দারি-ম্টেন্দ্ধ্য সন্দ- 

শন. করিলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে কহিলেন, _ 
“এ অনন্ত স্ুদখর তুলনা নাই। এ মুখের গতি কি অব্যাহত 

থাক! সম্ভব? জগতে কে কবে অবিশ্রান্ত সুখ সস্তেগ 

করিয়াছে? যেরাজবারার কল্যাণ-কামনার আমি এই অসীম 

সুখরাশি বিসর্জন দিতেছি, কে জানে? সে রাজবারার কি. 

হইবে? কে যেন আমায় বলিতেছে, রাজবারার মুক্তি দুর__ 

দর--অষস্তব | কি, এ পুণ/ভূমির মুক্তি অসস্ভব? কে জানে, 

ভবানীর ছাদয়ে কি আছে? জাঁশা কে কৰে ত্যাগ করিতে 

পারিয়াছে? আমরাই ব1 বা কেন আশা শুন্য হইব? কেন 

ভগ্মোৎসাহ হইব? জাতীয় প্রেমোগ্মাদিনী বালিকা সেই ্ ং 

দিয়! এই ভাঁবনায় নিবিষট| রহিলেন। ৃ 



দ্বিতীয় খণ্ড। 

পাস্তা 

প্রথম পরিচ্ছেদ | 

হল্দিঘাট। 

ভাঁমদী ভবিষ্যতের অস্তরতম প্রদেশে জাগতিক নিয়তির 

কি ব্যবস্থী' পরিস্থাপিত আছে তাহা কে জাঁনে ? মানব, তুমি 
যে আশায়--যে চিন্তায় সংসার সাগরে সাভার দিতেছ, কে 
জানে তাহার পরিণাম কি হইবে? যে আঁকাঙ্ায় মানব, 

তুমি জলধির অতল জলে ডুবিতেছ, কে জানে সে কার্য্যের 

কি পুরস্কার হইবে?) বীরবর মহাঁরাণা প্রতাঁপসিংহ ও 

তদীয় আত্মীয় ও অনুচরগণ যাহা ভাবিয়াছিলেন তাছা হইল, 

না। জগদ্বিখ্যাত হল্দিঘাট-সমরে মহারাণীর পরাজয় হইল। 

সংবং ১৬৩২ অব্দের ৭ই শ্রাবণ! ভয়ানক দিন! ইভি- 

হাসের সেই চিরস্মরণীয় শোণিতাক্ত দিন! সে দিন হল্- 

দিঘাঁটে যে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা! কে বলিতে 
পারে? 

উত্তরে কমলমর, দক্ষিণে খক্ষনাথ এই চত্বারিংশং ক্রোশ 

পরিমিত ভূখণ্ডের নাম ছল্দিঘাট | স্থানটি কষু্র পর্বত, ক্ষ 
ক্ষুদ্র অরণ্য ও নির্বরিণীসমুছে পরিপূর্ণ । রাজধানীতে প্রবেশ 
করিতে হইলে এই গিরি-সন্কট টিন না রা উপায়াস্তর 

নাই। ৰ 
এই স্থানে অন্য দ্বাবিংশতি সহজ | শত ডর 

| সঃ 



১৪: প্রভাপনিংহ। 

সশঙ্জে ও প্রয়ু্বদনে শক্রয় লাগ প্রতীক্ষায় দীর্ডাইয়। 
কবহিয়াছে। ভীল যোদ্ধুগরথ ভীর, ধনুক অথবা প্রস্তরখণ্ড হস্তে 
পর্ভোপরি দণ্ডায়মান । অনেকে স্থানে স্থানে প্রকাওড শিলা- 

খও এরূপে স্থাপিত করিয়া রাঁখিয়াছে যে, সামান্য যত্ব 

প্রয়োগ করিলেই তাহা তূপতিত হইয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষকে 
এককালে নিচ্দেষিত করিয়! ফেলিবে। সৈম্সমুছের বদনে 
তে, উৎসাহ ও আনন্দের চিন্রু বিদ্যমান 1 সকলেই শক্র 

নিপাত করিতে ছৃটসংকপ্প | ভুক্ত অনি, শাণিত শেল 
প্রভৃতি অস্ত্রসমন্তের উত্জ্বলভায় বীর-নয়ন নিঃহ্যত তেজে, 

পরিচ্ছদের চাকচিক্যে অন্ত রথভূমি প্রদ্ীপ্ট। পুরোভাগে 
স্বয়ৎ মহ্হারাগী! প্রভাপনিৎহ বিশাল বক্ষ পাঁভিয়। যেন যবনের 
হতিরোধ করিবেন বলিয়া দণ্ডাযমান। তীহার মন্তুকে শ্বেত 

ছত্র। . টৈথক নামক প্ভূপরায়ণ, অমিভতেজ অশ্ব বীরবর 

শ্রভাপসিংহকে বঞ্ছন করিয়া রহিয়াছে । দাকণ উৎসাহে অশ্ব 

স্থির! থাকিতে পারিভেছে না! তেজ-ভরে পৃথিবী বিদীর্ণ 
করিব ভাবিয়া নিয়ভ পদনিশ্বস্থ পর্বত-শিলায় পদাঘাত করি- 
তেছে ; আঁষ[ত হেতু প্নিল্ব হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহিঠিতেছে। 

মহারাঁণার দক্ষিণ পার্খে কুমার অমরসিংহ ও কুমার রত্তনসিংহ 

অর্থ-পৃষ্ঠে উপবিষউ। অমরসিংছের বদনের ভাঁব ঘোর চিস্তাঁয় 
খচ্ছন্ন। রতনলিৎছের যুর্ভি উম্মাদের ন্যায়; লোচনযুগল 
রক্তবণ্চ বদন জ্রীহীন। ' অদ্য সমরে প্রাণভ্যাগ করিয়া এ 

ইবদয়হীন জগৎ হইতে রি লাত করিবেন ইহাই চাহার 

স্থিরসংকপ্প। 
| রাজপুতকুলপালগণ আয আঁপনাদের দত নি উদ্ারর্থে 

শ্রাপনে যুদ্ধ করিলেন । সে ঘোর ধুদ্ধে রাঁজপুড বীরগখ 



ঠাঁপসিংহ। ৯৫ 

যে অলাধাররণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার, বর্ণন/ 

করা অসস্ভব। রণকল্যাণী ভবানীদেবীর পবিত্র নাম ল্মরণ 

করিয়া যে রণণাগরে অদ্য রাজবারার ভূষণবৃন্দ সাতার দিতে- 

ছে, ভাছা স্মরণ করিলে হৃদয় বিল্ময়ে আল্লত হয়|  গ্রতি- 

বন্বী যবননৈন্যমগ্ডলী সংখ্যায় রিপুল, মুপলমান নৈন্যবুন্দ 
হইতে নিণীত দক্ষগণ অন্য এই যুদ্ধে উপস্থিত । স্বয়ং সাহাঁর- 

জাঁদা সেলিম তাহাদের অধিনায়ক। অসাধারণ বীশক্তিসম্প্। 

রণচতুর মহারাজ ষানসিংহ ও স্ুুপটু মছাবেত ধাঁ তাহার 

দক্ষিণ ও বাম হস্ত। এরূপ প্রবলবল বিরোধী  শত্রমণ্ডলীর 

সহিভ সমরে জয়াশা অসম্ভব। তথাপি পাঠক! একবার 
কপ্পনা-নেত্রে সেই শোঁণিভজআোত? প্রাবাছিত তারতের পবিত্র 

্েত্র হলদিঘাট সন্দর্শন কর) একবার দুইশত অভীভ বর্ধ 
অতিক্রম করিয়া কপ্পনাকে সেই চির-স্মরণীয় ঘটনার ধ্যান 
করিতে বল, একবার সেই হৃদয়মন-বিষ্বলকারী। ভীবনাস্তক 

রণভূমির চিত্র মানস-মন্দিরে স্থাপনা কর; একবার সেই 

তেজ, উৎসাহ, আনন্দ ও আশা-পুর্ণ, যান্ত্রণাচিত্-বিবর্জিতত 
রাজপুত শবের বদন স্মরণ কর, আর পাঠক! বদি, পার, 
তবে নেই সকল ভাবিভে ভাবিতে ছুই বিন্দু, উত্রপাত 

কর, ভাহাতেও পুণ্য আঁছে, ভাঁহাতেও শাস্তিআছে। 

প্রভাপের অদ্য কি উৎসাহ, কি উদ্যমঃ কি আনন্দ, কি 

অনুরাগ! পদতলে বৰনমুণ্ড বিলুষিত হইতেছে, দেহ ও 
পরিচ্ছদ যবন-শোঁণিতে আর্ে হইয়া গিয়াছে । হস্তস্থিত অস্ত 
নিয়ত সন্মুখস্থ যবনশক্রর বিনাশ সাধন করিতেছে, এভদ- 

পেক্ষা রাজপুত-কুলতরসার জাঁর কি আনন্দ হইতে পারে? 
কিন্তু কোথায় মানসিংং? . সে অফ, কুপার্ধার কোথায়? 
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তাহাকে সমর-ক্ষেত্রে কর্ষ্োচিত পুরক্ষার দিবার কথা সিল, 
সেপাষও কোথায়? প্রভাপনিংহ একবার তত্ত্রং্যম করিয়! 

মানসিংহছ কোথায় দেখিবার নিযিত্ত সমর-ক্ষেত্রের চতুর্দিকে 

দৃ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, অনেকদূর। রাশি রাশি 
শক্রেসৈন্য ভেদ করিতে না পারিলে তথায় উপস্থিত হুওয়। 

অনস্তভব। এদিকে দেখিলেন, নিজ টৈন্যসংখ্যা নিতান্ত হ্রাস 

হইয়! উঠিয়াছে_জয়ের আশা নাই। তবে কেন শক্রনিপাভ 
করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইব না? যানদিংকে স্বহস্তে সমুচিত 

প্রতিফল দিব ভাবিয়া বীরবর এতাপসিংহ সজোরে ও সোৎসাছে 

বিপক্ষ-পক্ষ তেদ করিয়া মানসিংহের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন! 
উদ্দেশ্য পূর্ণ, হইল না, হস্তি-সমারূট সেলিম বাহাছুর সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া তাহার গতিরোৰ করিলেন, সেলিমকে দেখিয়া 

প্রতাপসিংহ স্বীয় উদ্দেশ্য ভুলিয়া গ্লেলেন। এতাঁপের অমোঘ 
ছঁচ্৭ কাহার সাধ্য সহ করে? একে একে সেলিমের 

শরীর-রকষিবর্গ ধরাশায়ী হুইল, ভখন স্থশিক্ষিত চৈথক সম্বৃখস্থ 
পদন্বয় সেলিমের হস্তিশিরে উঠাইয়া দিল এবং গতাপসিংহ বর্ষা- 
ফলকে বাদসাহতনয়ের মুণ্ড বিদ্ধ করিবেন ভাবিয়া যেমন ভাগা 

উত্তোলন করিলেন অমনি ভীত, কাতর, চালক-হীন হল্তী 

পলায়ন করিয়া! ভাবী ভাঁরতেশ্বরের জীবন রক্ষা করিল। নচেৎ 

সেই দিন, সেই সমর-ক্ষেত্রেই তাহার ভ্ীব-লীলার অবসান 

হছইভ১ আকবরের উত্তরাধিকারীর স্বতন্বু ব্যবস্থা হইত; ইতি- 

হাঁনের পৃষ্ঠা বাদশাহ জাধাঙ্গীরের নাম বহন করিত না এবং 

নুরঙ্জাথানের ভাগ্য-লতিকা মোগল-মুকুটে জড়িভ হইত না। 
সেলিম ভীত হৃল্তীর নুগ্র্থে নিষ্কৃতি পাঁইলেন বটে কিস্তু 
ই স্থান মানব-শোণিত-আতে ভাঁপিয়া গেল: ক্ষত দেহ 
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্রভাঁপের নহায়ত। করিৰার নিমিক্ত রাজপুত সৈন্যগণ সেই 
দিকে ব্যস্ত] সহ উপস্থিত আর ফেলিমের জীবনরক্ষার্থ মুদল- 

ষানেরা সেই স্থলে অগ্রসর, স্মৃতরাঁৎ তথায় নরহত্যাঁর সীযা 

রহিল না। সেলিমের হস্তী পলায়ন করিলে পর যবন 
মাত্রেরই প্রতাঁপকে নিপাত করাই প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। 

যুদ্ধ ত্যাগ করির] জাঁতি-মান রক্ষাঁ--এরত[পের জীবন রক্ষা করাই 

ভখন হিন্দুরা প্রধান ব্রত করিয়া তুলিল, সুতরাং যখন যে: যে 

দিকে প্রতাপ পিংহ যাইতে লাগিলেন, তখন সেই সেই দিকে 

মানব-জীবন ক্ষ কীটের ন্যায় বিনউ হইতে লাখিল। * 

রক্তক্তকলেৰর রতননিংহ এাঁণপণে যুদ্ধ করিয়! ক্লান্ত হইয়া 

পড়িয়াছেন | শরীর ক্ষত বিক্ষত, শোণিতাপচত্র ছেতু হস্ত পদ বল- 

হীন ও ৰিকম্পিত, লোচন-যুগল মুদিতপ্রায় | হস্ত তখনও অসি 

চালন করিতেছে বটে, কিন্তু সে চালনা অনর্থক। সেই সময়ে 

কয়েক জন যবনযোদ্ধা আসিয়া তাহাকে ভীম রৰে আক্রমণ, 

করিল। অমর সিংহ দুর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া বেগে 

সেই দিকে ধাবিত হইলেন, এব অসাধারণ কৌশল সহকারে 

আক্রমণ[কারী যবনগণকে পরাভূত করিলেন। তখন ক্ষীণ 
ও বিকম্পিতম্বরে রতন বলিলেন; -- 

“ভাই! আমার শেষ প্রার্থনায় কর্ণপাত কর। অদ্যকার 

দিন আমার জীবনের শেষ দিন হইতে দাও; আমার জীবন আর; 

বাচ1ইও না।” 

অমরসিংহ জানিতেন, রতনসিংছের হৃদয় কেন তি এরপ 

উদানীন ভাব ধারণ করিয়াছে । ভিনি সোৎসুকে বলিলেন, 
“ভাই একি ভ্রান্তি? ছদয়ের হতাশ প্রেমের যাতনা তুমি কি 

মিবারের শান্তি সুখ ন্ট করিয়া প্রশমিত করিবে ?” 
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রতনপি'হ প্রথমঃ আকাশের দিকে পরে মহারাঁপার দিক্রে 
অঙ্কুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন।__- 

“মিবারের স্বাধীনতা ও উন্নতি মহারাণার বাই সাধ্য॥ 
আমর! কাঁলসাগরে জল-বুছ,দ মাত্র। 

এই সময়ে মহাঁরাণ! শক্রবেডিত হওয়ায় সেই দিকে তুমুল 
গ্লোল উঠিল। অমরসিংহ বস্ত্যত। সহ দেই দিকে ধাবিত হইলেন; 
রতন দিংছও সেই দিকে যাইবার নিমিত্ত প্রযত্ব করিলেন, কিন্তু 

দুই পদ অগ্রনর হইতে না হইত্তেই তাঁহার কাতর দেহ কম্পিত 
হইয়া ভুপতিত হইয়া গেল। অমরসিংহ তাহাকে তদবস্থাপন্ 

দেখিয়া অত্যন্ত উংকণ্ঠিভ হুইলেন। কিন্তু ভাঙার সেই উংকগ 

অধিকক্ষণ থাকিতে পাঁইল না) তখনই কি.শ/র-বরস্ক এক রাজপুত 
যোদ্ধা সযত্ে দুইজন ভীলঘ্বারা রভন নিংছের বিচেভন দেহ উঠা" 
ইল এবং সরধানত| সহ প্রন্থান করিল । অমর নিংহ যেন সেই 

কিশোর যোদ্ধাকে পুর্বে কোথায় দেখিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ 
- করিভে লাঁিলেন। বাঁহা হউক তিনি অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হৃদয়ে 

পিতার সাহ্ষ্যার্থে গমন করিলেন। ঘোর সমর সমুত্রে অমর 
নিংহ ঝাপ দিলেন। 9 তাহাকে অধিক পরিমাণে যুদ্ধ 

করিতে হইল না। চারি পাঁচ জন যবন যোঞ্ধ। তাঁহাকে বেন 
করিল ও অনবরভ আঘাত করিতে লাগিল । অমর দেখিলেন, 
সমস্ত রাজপুভের] মহারাঁণার রক্ষা কার্ধ্যে ব্যস্ত এবং সমস্ত যবন 
ভীহারই বিনাশ সাধনে চেষ্টিত | ভীহাঁর সাহাব্যার্ধে কেহই মাই। 
কেবল দেখিলেনঃ সেই কিশোর যোন্ধা ঘর্শ্মাক্ত ও শোণিতাক্ত 
কলেষরে তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান ও ফেবল মাত্র সেই ব্যক্তি 
বখাষাধ্য বত্কে শক্রনিধনে নিযুক্ত । অমরদ্গিংহ যুদ্ধ করিতে 

লাগিলেন” শত্রু কয়জন নিত হইল বটে, ফিত্তু অমর নিংহও, 
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তর আপনার দেহ স্থির রাধিতে পারিলেন না| তাহার মন্ত্রক & 

বিঘ্নিত ও চেতনা বিলুপ্ত হইতে লাগিল | খন সেই কিশোর 
যোদ্ধা তাহার অর্থ-পৃষ্ঠ হইতে পততনশীল চেতনাহীন দেহ বান 

পাঁতিয়া ধরিল এবং পূর্বের ন্যায় ভীলের সাহায্যে ত্রাছাকে 

স্থানান্তরে লইয়া গেল। পতনকাঁলে অমরন্সিংহ বলিলেন, 

চিনিগ্লাছি-_উর্মিলে--ভাল কর নাই--মহারাণাঁ(কে দেখ 1, 

উন্মত্ত প্রভাপনিংহ অন্ত বাহ্বাঙ্কান-বিরছিত | ' বার বার 

তিনি সজোরে বিপক্ষ সৈম্য-মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া 

অসাধারণ বীরত্ব সহকারে শত্রক্ষয় করিতে লাগিলেন এবং 
আত্মজীবনকে যংপরোনান্তি বিপদে মগ্ী করিতে লাগিলেন! 

ঘার বার রাজপুত বীরের! প্রাণপণ করিয়া? তাহাকে উদ্ধার 
করিয়া আনিল। প্রভাপের দেহ শোণিতাক্ত এবং আঘাত হেতু 
ক্ষত বিক্ষত। মুদলযানেরা বুঝিতেছে, প্রতাপকে বিনাশ 
করিতে পারিলেই সমরে জয়ী হওয়া! যাঁয়। রাজপুতের বুঝিতেছে। 

মছারাঁণাকে রক্ষা করিতে পাঁরিলেই নকল রক্ষা এবং ভাছ! 

হইলে কোন পরাজয়ই পরায় নছে। কিন্তু রাজপুভ বীরের! 
দেখিলেন, যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে মহারাপাকে রক্ষা 

করা অসস্তব | মহারাণা স্বয়ং আত্মজীবনের এতি লক্ষ বা 

মমতা শুন্য অথচ তার পক্ষীয় সৈন্য-বল এতই হীন ঘষে, 

তাহাদের চেষ্টায় তাহাকে রক্ষা করা সম্পূর্ণরূপে অসাধ্য। 
তখন স্বদেশ-বৎসল, বীরভক্ত ঝালারাজ মানাহুসিংহ বিপক্ষের 

জয়হনি, সৈগ্গণের কোলাহল, মুমুর্ধংর আর্তনীদ, অস্ত্রের বীনা, 
অশ্বের হ্্ষারব, গজের গর্জন তেদ কি য় প্রভাগ সিংহের হরে | 

কর্থেকছিলেন”  * ঠা 

প্ৰীরবর ! জগৎ পৃজ্য হারা বংশের, ফেভন! আপনি 



১৬০ গ্রভাপমিহহ। 
৬ ফস সর পপ সপ বসত পার সিসি ০০ ০.৩ পপ সপন সি পপ রান্না সক ।. চলতি সি পাপা 

এক্ষণে আমাদের একযাত্র ভরদা। আপনি বাঁচিলে মিবারের 

ভবিষ্যতের আশ! আছে। এই যুদ্ধ যদি আপনার জীবন অব- 

সান হয়, তবে সেই সঙ্গে বঙ্গে সমস্ত জাঁশ! ফুরাইবে। এক্ষণে 

ত।ছাই কি আপনার বাসনা ?”. 

দর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ক।রয়া গ্রাতাপমিংহ কহিলেন,__ 

“অন্য কি জয়ের আশা নাই?” 

গলদ লোচনে ঝালাপতি কহিলেন,_- 

“আশা বন্ধক্ষণ ত্যাগ করিয়াছি। কেবল আপনার আশায় 

এখনও মরক্ষেত্রে আছি। আপনাকে বাচাইতে পারিলে শক্রে 

জয়ের অপেক্ষ। অধিক লাভ মনে করি!” 
ঙ্ “অমর রত্ন, কোথা 7 ৯, | 

“ঘমরে পতিত হহয়াছেন, কিন্তু' জীবন যায় নাই বো হয়। 
তাহাদের দেহ স্থানান্তরিত হইয়াছে” 

নিতান্ত হতাশ স্বরে এতাপনিৎহ কহিলেন, 

“যদি অমরের বিনিময়েও যুদ্ধ জয় হইত, পেও ভাল ছিল। 

কিনতু মিবারের - এখন আমাকে কি করিতে বলেন?” 
তখন প্রভৃপরারণ ঝালারাজ হন্ডারা মহথারাণার পাদস্পর্শ 

করিয়] অশ্রুসমকুললোঁচনে বলিলেনঃ- 
“মারা, এ দীনের এই শেষ প্রার্থনা অবছেলাক রিবেন 

না। আমান প্রার্থন ন্যায় কি অন্যায়, সঙ্গঙত কি অনঙ্গত ভাঙার 

বিগ করিবেন না। আমি ভবদীয় চরণে অদ্য যে শেষ প্রার্থনা 
করিতেছি ভাঁছা গ্রাহ্য করিভেই হইবে !” 

 অছারাঁণা বলিলেন, 
“ম্বীকার করিলাম 1 

আখমানাহসিংহ বলিলেন, 



গ্রতাপসিৎহ 50 শুঙড। 
০০ 2 নি 

%. পিপি পাপা সা ৯০ সক সস্্ী 

“আমার প্রথম প্রার্থনা, মহারাণাকে সমরক্ষেত্র ভ্যাগ করিডে 
হইবে | আমার দ্বিতীয় সিডি আমি যাহ! টা 

মছারাণ। ভাহ]তে আপত্তি করিবেন না।”? 

মছারাণা মানাহনিৎচক্কত এথম প্রার্থনা শুনিয় চমবিগা 

উঠিলেন, 

বলিলেন, 

“আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাব অবশ্যই গ্রাহ্য; কিন্ত আপনি কি 

আঁনাঁকে জীব্ভাবস্তায় লমরক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বলিতেছেন ?” 

“নচেৎ, কি? মহারাণার জীবনই আমর! মিষারের স্বাধীনতা 
বলিয়া জানি । আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমরা মিবারের 

ত্বাঁধীনতা ধ্বংস করিতে অভিলাবী ?” রর 

মহারাণ। অধোবদনে রছিলেন | ইত্যবনর়ে মানাঁহ সিংহ মহা- 

রাণাঁর ছত্রধারীকে তাহার নিজের মন্তকে রাজছত্র ধরিতে আদেশ 

করিলেন, এবং নিজ নৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে ছিগুণ উৎসাহে 

চণ্ডিকার নাম উচ্চারণ করিয়া সমর-সাগরে ঝাঁপ দিন্দেন | রাঁজচ্ছত্র 
দুষ্ট মাঁলাহ সিংহকে মহারাণ! মনে করিয়া মুলযানেরা তাহাকে 

উন্মত্ত ব্যান্ত্রের ন্যায় আক্রমণ করিল। 

মহ্থারাণা প্রতাপনিৎহ তখন একবার স্ুবিজ্তৃত সমর ক্ষেত্রের 

টদুর্দিকে দুফিপাত করিলেন । যাঁহা-দেখিলেন তাহাতে তীছার 
চক্ষু দিয়৷ কয় বিন্দু অগ্রু নিপতিত হইয়া শের্ণিত্রাশির সহিত 

মিশিয়! গেল । দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মারাণ1 কহিলেন,_- 

“ভগবন্! এই কি তোয়ার বাসনা? আর এ বিডম্বন] 

দেখিয়া কিকাজ? যদ্দি পরাজিত হুইলাঁষ তবে এ জীবনে কি 

কাজ? কিন্তু জীবন বিদর্জন দিলেই বা লাভ কি? যদি আমার 

প্রাণের পরিবর্তে হিবারের স্বাধীনতা রফিত হয়। ভবে কথায় 
২১ 



এতই: গ্রতীপসিংহ? 

কি কাজ? রাঁছার ইচ্ছা €লই আমায় বধ ককক বা স্বয়ং বর্ষে 

ঝুরিক! নিদ্ধকরি। মিরারের আশ] ভয়মার কি' এই শেষ? 

না, কখন না। প্রতাপ লীবিত খাক্ষিতে মিবার অধীন? না, 

রিব কা। যিবারকে এ দশায় রাখিয়] কদাচ মরিবনা। এই 
লৌহ হস্তে করিয়া বলিতেছি, মাঁতঃ জন্মভূমি! 'তোঁমাকে 

এদশায় রাখিয়। মরিব না। ভোমাঁর ছুর্দশ] যুচাইবার পূর্বের 
যদি আয়ার কাল পূর্ণ হয়) সবে যেন জমার আত্মা চিরকাল 
নরকমগ্যে প্রোথিভ খাক্ষে | ছে. দেবি! আমার সঙ্থায় হও | ভগ- 

নব! আমার আশা! পূর্ণ কর।” অগ্ররপূর্ণ নয়নে প্রভাপাসিংহ 

টৈথফকে বিপরীত দিরে গমন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। 

এভুর জীবন রক্ষার্থ ঝালারাজের মন্ত্রণ। সিদ্ধ হইল | রাজ: 

জ্বমে অসংখ্য মুসলমান সৈন্য ভঁহাকে আক্রমণ করিল। সেই 
ঘের সংগ্রামে প্রতুরাজের প্রাণ রক্ষার্থ মাঁনাহু সিংহ সদলবলে 

ইচ্ছায় শ্রাণ ত্যাগ করিলেন। যৃত্যুকাঁলে ঝাঁলারাজ অস্ফ স্বরে 
'ঝলিলেন।-- 

_ এতিগবন্থ ভবানীপতি ! শ্রতাঁপসিংহকে রক্ষা! ফর] যিবারের 

লুপ্ত গৌরব তিনিই রক্ষা করিরেন।” 

_ স্বদেশ-বৎসল প্রভুপরায়ণ বাঙ্গারান্দের জীবন িগত গুইল। 
জগতে তাছার কীর্তি ঝতুলনীর়। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাল অন্বেষণ 

করিয়া এরূপ মহোচ্চ অনের অভি আপ্পই নিদর্শন পাওয়া যায়। 
খা রাজবারা ! বন্য তোমার বীর সন্তান ! 

 শপ্রভাপসিংহ ব্লণক্ষে পরিভ্যাঁগ করার সঙ্গে জে অবশিষ্ট 

হিন্ছু সৈন্যেরাংও লর স্্যাঁগ করিল। দ্বারিংশতি সহজ স্যর 
ষধ্যে অট লহত্রের জীবন বক্ষিত হুইল | টি 
 এইরপে হলুগিষি সমক্ের অববাম হইল । কক্ষের সের 



প্রতাপসিংহ।” | | ১৬৩ 

পাটি টস মরপরক্হ এ 

পরে ভারতে হল্দিঘাটের ন্যায় মহা রণ আর ঘটিয়াছিল কিনা 
সন্দেহ | কালচক্রনেযির আআবর্তনে বীরবর প্রভাপধিৎহ অন্যকার- 

সমরে উর্া হইতে অধংস্থাপিত' হইলেন ।: যে আশায় উদাত্ত হইয়া, 
এবং যে সাহসে বুক বাধিয়! ভারভীয় বীরের! অদ্য 'সমরক্ষেত্র্ে! 

সমাগত হইয়া ছিলেন তাহার কিনুই সফল হুইল.না'। কাঁপনুর্ধ্যের 
অন্তগমন সহ অদ্য কাল,ষবস অমিত প্রতাপ. প্রতাঁপনিংইকে' পরখ”. 

প্রিত করিল । এ সংসারে কে বিবাতার বাসনার অন্যধাচরণ: 

করিতে পারে বা পারিস্লাছে?' 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

চৈধক ॥ 

মহাৰলশালী চৈথক প্রতাঁপমিহহকে: লইয়া বেছে প্রস্থান 

করিল।, কেবল এক. জন মাত্র অর্খারোহী, প্রতাপের পণ্চাদ-; 

নুনরণ, করিল। প্রতাঁপের নেদিকে লক্ষ্য নাই। ভঁছার, 

হাদয়ে তংকালে যেরূপ চিন্ত! ও যন্দ্রণ অরে! প্রবাহিত; তাহাতে 

ভখায় বাছা, জগতের অপর কেধন বিষয়েরই স্থান হওয়া অসম্ভব। 

বন্থদূুর আগমন. করার পর অনুসরগকা রী চীংকার: করিল) | 
“ওছে' নীল ঘোড়ার সওয়ার 1” 

প্রভাঁপনিংহ অন থাযাইয়া মুখ ফিরাইলেক। দেখিলেন। 

অনুসরণকারী তাছারই আতা সুক্তনিংহ। মুক্ত বন্থদিন হুইডে 

জাজয় পক্ষ ত্যাগ করিয়া! বাঁদশাহেক আনুগত্য ও, উহার পক্ষা- 



১৬৪. প্রতাপমিংহ। 
পাপা া্টসিা--৩ লাস্ট প্র ভা ০ 

বলম্বন করিয়াছেন ; সুতরাং অধুনা ভিনি মিবারের প্রধান শব্রে”। 

কিন্তু বহুকাল পরে অদ্য ভাহার দর্শন লাভ করায় প্রতাপের মনে 

স্েছের সঞ্চার হইল। সুক্তসিংহ সমীপে সমাগত হুয়া তব 

হইতে অবতরণ করিলেন। মহারাণও অর্থ ত্যাগ করিলেন। 

হিংমাঁ, দ্বেষ, শত্রত্তা, বিরোধ তখন দুরে পলায়ন করিল। উভয় 

ত্রাডা বহুকালের পর অদ্য আলিঙ্গন বন্ধ হইলেন উভয়ে অনেক- 

অণ নীরব রছিলেন। প্রতাপসিংহ প্রথমে জিজ্ঞাসিলেন)- 

“ত্রাতঃ! শরীর ও মন ভাল আছে তো?” 

তুক্ধ ভাবিলেন প্রতাপনিংহ সঁহাকে উপহাস করিয়া! একথা! 

জিজ্ঞামিলেন। স্বজাতির মমতা ত্যাগ করিয়া যবনের সহিত 

মৈত্রী করায় শরীর ও মন ভাল না থাকিবারই কথা, তাহা 

স্ুক্ত বুঝিতেন। তিনি ভাবিলেন, এতাপ তাহাই লক্ষ্য করিয়া 

এই বাক্যদ্বারা পরিহাস করিলেন। তংক্ষণাৎ মনে ক্রোধের 

নর্চার হইল। কহিলেন,- 

“শক্রর ভয়ে জীবন লইয়া মনুষ্য যখন পলায়ন করে তখন 

তাহার.শরীর ও ঘন ভাঁল থাকে ডো? | 
০. এতভিরন্কার গ্রতাপনিংছের পক্ষ অসঙ্ক| তিনি একবার 

কটি সংলগ্ন অবিতে হস্তার্পণ করিলেন। আবার তখনই 
চিত্তবেগ নংবরণ করিয়া বলিলেন,” 

“যাও স্ুক্ত _তুদি শত্রভাবে আমার সহিত াঙষাৎ কর 

মাই.) আমিও তোমার অহিত বিরোধ করিতে ইচ্ছা করি 

না। জানিলাম, তোমার সহিত সৌঁহাদর্য বিধাতার ৰাদন! 
নহে। প্রীর্ঘন করি, ক্বোযার সহিত ইহ জীৰনে আর সাক্ষাৎ 

মাহয়। : দু পর 

| উনের অপেক্ষা না করিয়া গ্রতাপনিং হ অন দেল - 



প্রতাপসিংহ : ১৬৫ 
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পামন করিলেন। স্ুক্তসিংহও বিন্বাক্যব্যয়ে স্বীয় অরে 

আরোহণ করিয়া নেলিম বাহাদ্ররের উ.দ্দোশে গমন করিলেন। 

বছুকালের পর প্রতাপসিহছের নহি পাক্ষাতে স্ুক্তনিৎছ্রে 

হৃদ:য় বিষম ভাবান্তর উপস্থিত হইল | | 

সমস্ত দিন দাকণ রৌড্রের উত্তাপে, যৎপারোন/স্তি পরিশ্রমে 

ও অনস্ত্রধাত জন্য শোণিতরক্ষরে চৈথক নিত্রান্ত কাতর হইয়াছিল । 

ঘর্থে তাহার শরীর আপ্লাবিত, মুখে ও পদনান্ধন্থলে তুষাঁর- 

ধবল ফেনর/।শি সমুখ্খিত। বল্গাঁর ঘর্ষণে মুখ হইতে, এবং 

তন্ত্র ঘাঁত ছেতু দেহের অসংখ্য স্থান হইতে কথিরধাঁর] প্রবাছিত 

হইয়া ঠৈথাকের শারীরিক শক্তির ধ্বংদ হইয়াছিল। ক্রেষে 

'তাহার নিশ্বান কদ্ধ হইতে লাগিল; দেহ কম্পিত হইতে 

লাগিল; পদচদুষ্টর দেছের ভার বহুনে অক্ষম হুইয়। পড়িজ। 

যন্ত্রণাপীড়িত টৈথক কাপিতে কাপিতে সেই প্রস্তরের উপর 
পড়িয়া গেল। গ্রাভাপসিংহ চৈথকের অনুসন্ধানে সেই স্থানে 

উপস্থিত হইলে চৈথক একটি অপরিস্ফ,ট যন্ত্রণাব্যঞ্জীক ধ্বনি 
করিল। প্রতাপ চৈথকের এই শোচনীয় দশ! দেখিয়া মাথায়, 

হান্ত দিয় ভাঙার পার্ষটে উপবেশন করিলেন। চৈথক তখন 
সতৃষ্জ ও কাতর নয়নে প্রতাপসিৎছ্থের প্রতি চাঁহিল। প্রতাঁপের 

চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাখিল। চৈথক. তাহার বিপদ 
বা সম্পদ, শান্তি বা বিগ্রহ মকল অবস্থাতেই প্রধান সহায়” 

ভরনা ও আনম্দ। কতবার এই চৈথক তীন্থাকে অপরিহার্য 

বিপর্দ হইতে রক্ষা করিয়াছে! কতবার এই চৈথক তাহার 

জয়ের জঙ্ায়তা করিয়াছে! কতবার এই চৈথক অনাহারে, 
বিশ্রামে নিরন্তর তাঁছাকে পর্কত হইতে পর্বতান্তরে। বন হইতে 

বনাস্তরে, নগর হইতে নগরাস্্রে লা গিয়াছে! কতবার 



১৬৩... গ্রতাপলিংহ? 
আস অপ রসটা সপা্শা পা ৬০: সা স্পট 

এই টৈথক আগ্মজীবনের যায় ভ্যাগ করিয়া প্রভাপকে পৃষ্ঠে 

ধারণ পূর্বক গিরিশৃঙ্গ হইতে শৃর্গান্তরে লম্ফ প্রাদান করি- 

য়াছে ! ষেটৈথক. সঙ্গে থাকিলে প্রতাপ দিংহ কোন স্ানেই 
অপনাকে সহীয়শুম্য মনে করেন না) যে. চৈথক প্রভুর নিমিত্ত, 

গহন বন বা উত্ুঙ্গ শৈল, অশ্মিবং মকভুষি বা বিশালকাঁরা নদী 

সর্বত্রই অকুন্িত ভাবে বিচরণ করিত.) যে চৈথক হস্তী বা ব্যাস্ত 

ভদ্কুক বা মহিষ, ভীমকায় অজগর বা অস্ত্রধারী শক্রসেনা-_ 

কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ করিভ নাঃ. সেই ঠৈথকের আজি এই ছুর্দশা! 
প্রতাপসিৎহ চৈথকের মস্তক. স্বীয় উকদেশে স্থাপন করিলেন। 

টৈথক অভি-ক্রুশ এক্ব'র মস্তক উ-ত্তালদ করিয়া কাতরত;- 

ব্যঞ্জক শব্দ করিল তাঁহার নেত্র: নির্ঘভ কয়েক বিন্দু জল. 
প্রভাপের অঙ্গে পউল। প্রভাপনিংহু কাদিতে কাদ্দিতে, 

কহিলেন/-- 

“আজি রাজ্যশুন্য, ধনজনশূণ্য হইয়া ও আমার এত ক্রেশ হয় 
নাই। ঠৈথক, আজি তুমি জামার বক্ষে শেপ আঘাত করিয়া 
চলিলে।” 

কথা যেন অশ্ব বুঝিভে পারিল। বাক্য কথনের ক্ষমতা 
, থাকিলে- সে যেন আজি কত কথাস্থ প্রভুকে'জানাহভ |. প্রতাঁপ- 
নিংহ চৈথকের মুখে মুখ রাখিয়া কাদতে, লাগিলেন। অস্ 
এভুকে দেখিবার নিনিত একবার মুখ পি'রাইবর' প্রযত্ব, করিল | 

প্রভাপনিংহু তাহা বুঝিভে-পারিয়া সুরিয়া বলিলেন পুনরায় 
অশ্ব শব্দ করিদ। আবার তাহার দেহ ভর. ভর, করিয়া কগপিতে 

লামিস | মন্তক প্রভাপ লিংহ্ের উকাদেশ হইতে পড়িয়! গেল 1 

টা একবার শব্দ. করিতে চেই্টা করেল, কিন্তু পারিল না৷ 

ছ্িরিজীবন প্রভুর হিভসাধন করিয়া অদ/ চৈথক: প্রভুর পারছে 



গ্রতাপনিংহ ৬৭ 

শয়ন করিয়। প্রণভ্যাগ করিল *্* গ্রতাপসিণহ্ের পাণাধিক 

প্রিয়তর অশ্ব প্রাগশৃন্য হইল। জগতে চৈথক ত'চাঁর পুধান 
আদরের সামগ্রী । সেই চৈথক্কের বিনে মর্ধাব'পর যাঁর পর 
নাই ফ্রেশ হইল তিনি চৈথাকের মৃতদ্েছের পার্খে বসিয়া 

উন্মাত্ের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন 

স্তৃতীয় পরিচ্ছেদ! এটি 

অবীন তাপস? 

ছল্দিঘ!টের অনভিদুুর অর্ধলী পর্বতের এক নিভৃন্ক দেশে 
এক তাপনাশ্রম ছিল। ছুই সুকলুমারকাঁয় মোছনকা'ন্তি যুব! সন্নাসী 

তথায় বাস করিডেন। ঠাম্সযানিদ্বয়ের এক জনের অঙ্গস্টেষ্ঠ, 
'বদনষ্ত্রী শ দেছের ্/৫ তি চমৎকার ; অপব্রের ভাঁদৃশ উত্তম না 

হইলেও সর্ব সুন্দর বলিয়! অভিহিত ছইব'র উপযুক্ত । তদের 

প্রক্কতি ফোমলতান্্ম পবিপূর্ণ এবং করথাপথন নিতাগ্ন হীর ও 

সুমিষ্ট | সন্্াসিগ্বয়ের মস্তক জটাতাঁরে সমাচ্ছন্ন। বদন দীর্ঘ'য়ত 

শ্মশ্র ও গুক্ষরাজি-সমাবৃ্ভ 1 রর 

কুমার উর্দিলা পঁকষ-বশে হল্দিধাটের সমর-ক্ষেত্রে | উপস্থিত 
ছিলেন তাহা পাঠক পূর্বেই জানিতে পারিয়াছন । তিনিই বন্- 

কষ্টে কুম্ার অঅব দিংহ ও রতন লিংহের মৃতপ্রায় দেহ বছুন 

রা শর তাঁপনাশ্রমে লইয়া আমিলেন। ভরা কুম টী উর্তিলা 
পা রর 

*যেস্কুগে থক গতান হয় স্মরণার্বে তথায় এক চৌভারা দর্শাত হইয়াছে। 

ছার মাম “চৈথকক1 চবুভার”। উহ! জারোল নগরের নিষটবর্তী |. 



১৬৮ গ্রতাগনিংহ। 
সস ও উস শট রাস 

ও বন্্যাসিদ্বয় বথাবিহিত যক্রে এই আহত ইরদয়ের গুঞধাৰ 
প্রবৃত্ত হই.লন । মস্বরসি-হের আঘ.ত নিতান্ত গুক্তর হয় নাই। 

অত,প্প খাল মধ্যেই উহার চৈশউ*্য হইল। কিন্তু রতননিৎহের 
অবস্থা অতাব শয়দনক। মৃত্যুই হার কামনা ছিল; সুতরাং 
যোদিকে অধিক আঘাতের সন্তাবন! সেই দিকেছ তিনি বক্ষ পাতিয়া 

দাড়াখরাছিংলন। এইরূপে তাহার আঘাত দ্তাস্ত গুৰতর হইয়া 
উঠিয়াছিল এবং [ভি যে এযান্রা রক্ষা পাইবেন এরূপ লস্তাবনা 

ছিল-দা। 

| চেভন্য আা করিগ্া অমর [সধ্হ ব্রভমের অবস্থ! প্রণি- 

ধান করিতে নক্ষম হইলেন এবং চিন্তায় আকুল হইয়া 

উঠিলেন। বেবধ'য় পিা, কোথায় মাতা কোথায় কন্ধুগণ 
ইত্যাদি নানা চিস্তর [তিনি নিরতিশয় কাতর হই. উঠিলেন। 
উর্মলা দেবী ত.হাকে যতদুর সম্ভব সুস্থ ও গরকৃতিস্থ করিবার 

চেউটা করিতে লাগিলেন। কিতুঞ্গে।৮ভে সে শ্ঘস্থ/র ক্র 

অনস্তভব। অগত্যা তাহা,ক সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ জানাইবার 
নিমিত্ত উত্ম্বলা দেবী, সংবাদ নংগ্রহ ঝুঁরবাঁর ভার লহয়া 

আশ্রম ভাগ করিতে বাধ্য হই:লন |. স্বশধ্যাসিদবয় তাহার 

অন্ুপস্থিভি কালে বিছিত বিধানে রতননিংঞ্ছের শুল্ধাধা করিবেন 

এবৎ অমরপিংহও সে পক্ষে বথাঁসস্তব খনযোগী থাকি বন 

ধলিয়া তাহাকে আশ্বাপ, দিলেন নি | 

'কুমারী চলিরা গেলে এমরসিংছ স্বীয় শরীর যৎপরো নানি 
অবসন্গ হইলেও পন্ন/াসিঘয়ের সর্ব পকীর বিকদ্ধ চে উপে্স 
করিরা বারত্বার রতমসিহছের নিমিত্ত অাঁরক উদ্বেগ যা 
করিতে লাগলেন। সোদরপ্রাডম রত:নর অবস্থা নিতাপ্ত রা 
য়া ভিনি দীর্ঘ নিশ্বাসসহ বলিলেন, | 



প্রতাঁপসিংহ 1 ২৬৯- 

_ *ভগবনূ, কি হইবে ?” | 

সন্যাসিদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জ্যে্ঠ নিবে 

“যুবরাজ, আপনার শরীরের অবস্থা ভাঁল নছে। আপনি. 

এক্ষণে এরূপ চিন্তা ভ্যাগ ককন। বিধাঁতা কি এমনই নির্দায় 
যে, আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা তাঁহার কর্ণে স্থান পাইবে 

ন! ?” | | 

অমরমিংহ দেখিলেন রী সন্যাসী নির্বাক কিন্তু ৬'হ!র 

চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রপপ্রবাঁহিত। তখন অমরসিংহ 

বলিলেন,-- ৃ 

“পাঁপ দেবলবর-রাঁজ-তনয়1--পাঁপ যমুনা এই সর্বনাশের 
কারণ ।% | 

উভয় সন্্যাদীই চমকিয়। উঠিলেন। অমর দেখিলেন; নবীন 

ন্ত্যানী নিতান্ত চঞ্চল ও উৎকণ্ঠিত হুইয়। পড়িলেন। জ্যেষ্ঠ 

মন্নণাসী জিজ্কাসিলেনঃ_ 

“সেকি কুমার! দেবলবর-রাজ-নন্দিনী কিসে বর্তমান সর্ব্ধ- 

নাশের কারণ ?+ : জ 

অমরনিংহ বলিলেন; -- | 

“কিসে ? সেই কুছকিনীর: প্রেমে রতননিংহ আত্ম এ 

করিয়াছিলেন তাহার পর ছু$ নিজ মুখে রতনাকে বলিয়াছে, 
সে তাহার হইবে মা | সেই অবধি রতনসিংহ সংলাক-ব্যাপারে 

উদানীন-_জীবনের মম: নাল ঘর শা । সেই জন্যই 
রতণের আভা এই. পপ । ১ ২ 

নবীন, নব্যাদী দীর্ঘ-িশ্বাস ড্যাগ করিয়া চি আ্বরে 
বলিলেন, রি 
;. িগবতি, ভোমার কথ। বা কি মিথ্য। 1” 
3.0. ই, 



১৫০১: গ্রতাপনিংহ? 

জ্যেষ্ঠ সন্ব্যানী অনেকক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিলেন, 
তাঘার নেত্র উজ্জ্বল হুইয়া উঠিল। বলিলেন,-_ 

“না, যুবরাজ, আপনার জ্মম হইয়াছে । আমি কিয়ৎকাল 
পূর্বে এই যুবকের ভূত ভবিষ্যৎ পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছি+ 

দেখিয়াছি ইহার চিত্ত স্বর্নীয় পৃথু রাজ-তনয়ার প্রেমে মগ্স। 

ইনি সেই কুমারী ডিম খাঁর কাহারও নছ্েেন এবং ইনি শঠ 
ও প্রব্ঝক1 | | 

অযরসিংহ বলিলেনঃ-- 

“আপনি ত্রাহ্ধণ ও তপশ্চারী, সুতরাং আপনাঁফে কিছু 

বলিব নাঁ। কিন্তু ইছাই যদি আপনার গণনার কল হয়, তাহা 
হইলে হয় আদে আপনি খণনা শাল্জসা অভ্যাস করেন মাই,. 
না হয় গ্বাণনা শাস্ত্র যতদূর সম্ভব অমূলক ও অতল জলে নিক্ষিপ্ত 

হইবার উপঘুক্ত | আপনি দেখিভেছেন, এ মব্রণাপস্্ বীর ও 

আমি পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু জানিবেন, হৃদয়ে আমরা 

অভিম্ব। আমি জানি কুমারের হাদয়ে কুমারী যস্তুন! ভিন্ন অন্ত 

নারীর প্রেমের স্থান নাই।”? 

নবীন সম্যালী আবাঁর অক্ফুট স্বরে বলিলেন,_ 
" এদেবী-বাক্য | যিথ্যাকথা ! হৃদয় ফাটিয়া বাও 

তিনি তবগে বাছিয়ে চলিয়া আসিলেন এবং ভত্রত্য উপপ্গ- 

খণ্ডের উপর অধোমুখে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগি- 

লেন.। জ্যেষ্ঠ সন্্যাসী দীর্ঘনিষ্বান ত্যাগ করিলেন এবং নিতাস্ত 
উৎকণ্ঠিত ভাবে অধোমুখে বসিয়া রছিলেন 4. তীঁছাদের চির 

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অযরূদিংহ জিজ্ঞাসিলেন,-- ২. 
পতগবমূ! আপনাদের উত্য়কে, বিশেষভঃ নহীম অঙ্্যামী 

মৃহাশয়কে বড়ই কাতর দেখিডেছি কেন? বর্তমান সংবাদের 



প্রতাপনিংহ ১4১ 

সহিত আপনাদের. কোন সম্পর্ক টি সম্ভাবনা আছে কি 

না জানিনা 1৮ 

দন্্যাসী বলিলেন, রর ্ 

“কাতর--ই1--নন্য কারণে কাতর নহি । বীরবর রনসিং- 

ছের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া আমর! উভয়েই কাতর | আমার 

নবীন ভ্রাতা বড়ই কোমল-স্বভাঁব.। দেখি ভিনি কোন্ দিকে 

গ্নমন করিলেন ।” | | 
সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। গমনকালে অমরমিংহ দেখিতে 

পাইলেন তীহার লোঁচন দিয়া অঞ্ঞ প্রবাহিত হুইতেছে। তিনি 

মনে করিলেন; এরূপ ব্যাকুলতার স্বতন্ত্র কারণ থাকা সম্ভব৷ 

ভিনি দীর্ঘনিশ্বান ত্যাগ করিয়া? শয়ন করিয়া পড়িলেন। 

শা তাপ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 

অনুতণ্ত। 

মহামরের পর তৃভীয়রাত্রে হল্দিধাট সম্মিছিত মুসলমান 

পটমণ্ডপে বড় ঘটা। তথায় সে রাত্রে মহাভোজের আয়োজন 

সকলেই আনন্দ ও উংসা্ছে উম্বত্ব | সেম্থান ভগ্ন আনন্দ- 

কোলাহল ও গুধ-গরিমায় গর্ধিভ বীরগণের কলরবে পরিপূর্ণ। সক- 
লেই স্ব স্ব ক্ষমতাই বিগত জয়ের কারপ সপ্রমাণ করিতে 

ব্স্ত। যে স্ুল্ভানী বনাতময়ী মণ্ডপ মধ্যে সাহারজাদ। 

সেলিম, মানপিংহ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ বীরগ্ণণ উপবিষউট সেখা- 
নেও অহঙ্কার-আত প্রবাহিত সেলিম বলিলেন, : 



১4২. প্রতাপসিংহ। 

. “প্রভাপের কি ছুরাঁশ] ! সে আমাকে আক্রমণ করিতে 

আলিয়াছিল। আমাকে আক্রমণ করা কি ভাহার কার্ধ্য। কেমন 

অন্বররাজ! আমি তাহাকে কেমন জব্দ করিয়া দিয়াছি?” 

অন্বররাজ মানসিংহ ও কথার কোন উত্তর না দিয়া 

বলিলেন/_ 

“এ সকল চুর্গম পথ আঁমাঁর বিটি নচেৎ এরূপ 
যুদ্ধে জয়লাভ কর! নিতান্ত কঠিন ব্যাপাঁর হুইত।” 

সেলিম জিজ্ঞাসিলেন,-_ 

“আপনি সুক্তসিংছের কোঁন সন্ধান পাঁইয়াছেন কি? তাহাকে 

এ কয়দিন দেখিভে পাওয়া যাইতেছে না কেন? ভিনি কি 

ত্রাতৃ-অপমাঁবে কাতর হইয়া নির্্রনে রোদন করিতেছেন 7? - 
কথ সমাপ্তির পর সঙ্গে সঙ্গে সুক্তনিংহ তথায় প্রবেশ 

করিয়া বলিলেন,--. 

“সাছাঁরজাদার অন্যান যথার্ধ। আষি অপমানিত জ্রাতার 

শোঁকে কাতর ছিলাম বলিয়া এ কয়দিন আপনাদের সহিত 

সাক্ষাৎ করি নাই ।” 

সেলিম জিজ্ঞাসিলেন,-- 
“সেই পরাজিত, পলাতককে ভ্রাতা বলিয়া মনে করিতে 

তোমার কষ্ট হয় না ?” 
নূক্ত কছিলেন,-.. 

_ *প্রভাপ পলাতক বটেন, কিন্তু কধনই পরাজিত নহেন। 

হুল্দিঘাট সমরে আপনারা জয়লাভ করিয়াছেন বলিয়া যনে 
করিবেন না যে, প্রতাপ পরাজিত হুইয়াছেন। প্রতাঁপের প্রতাপ 
চিরসঙ্গী এবং তিনি জীবিভ থাকিতে ভীঁহাকে পরাজিত করে 

কাহার সাধ্য? প্রভাপের ক্ষমতায় পরিচয় সাহারজাদা বখেউ 



প্রতাপসিংহা | টা ৰ ১৭৩ 

টে পাপী রিনাধারারয মাপ পপ শপ 

জ্ঞাত হইয়াছেন, কারণ আপনি গাহার পরাক্রাত্ত আক্র- 
মণের হস্ত ছইতে সরি রিছে। গিয়াছেন।” 

মেলিম হাসিয়া কহিলেনঃ - 

“প্রতাপের ন্যয় শা আমার কি করিতে পারে?” 
সঙ্গে সঙ্গে সুক্তসিংহ উত্তর দিলেন,-__ 

“পিপীলিকা ভদপেক্ষা ক্ষুদ্র জীবের প্রাণ মংহার করিতে 
পারে |” 

সেলিম কছিলেন,-- ৬ 

£তোমার যদি ভয় হইয়া থাঁকে তাহা হইলে তুমি এখনই 

গিয়া প্রভাপের আশ্রয় গ্রহণ কর।" 

সুক্তসিংহছ বলিলেন,-_- 

“হৃদয়ের ভাহাঁই আন্তরিক বানা । ভাবন। কেবল তিনি 

এই অধম, বৃভদ্র। ছুরাঁচারকে চরণে স্থান দিবেন কি না। 

যাছাই হউক নেই বীরচরণাশ্রয়েই জীবনের শেষ কয়দিন 

অতিবাহিত করিব সংকপ্প করিয়াছি। ভাবিবেন না, সাঁহার- 

জাদা, হলদিঘট সমরে আপনাদের জয় হইয়াছে বলিয়া 

প্রভাপকে জয় করা হইয়াছে! যতক্ষণ প্রতাপ জীবিত ততক্ষণ 

আপনাদের কোঁন জয়ই জয় নছে। কাল যদি প্রভাপকে 

পরাজয় করে তবেই আপনাদের মিবার জয়ের বাসন! মিটিবে। 
এক্ষণে আমি বিদায় হই।” 

তিনি সেলিমকে মেলাম করিয়া ও মহারাজ মানসিংহকে 

নমস্কার করিয়া বিদায় হইবার উদ্যোগ করিলে মানসিংহ 

বলিলেন," | ডি 

“নির্বোধ! কাহার উপর অভিমান করিভেছ। বাদশা 

আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কাহার শরণাগত হইবে ? ০ 



প্রতাপদিংহ। 

হাসিতে হাসিতে নুত্ত বলিলেন, 

এরূপ চিন্তা যবন-কুটুঘ মাঁনসিংছের শোভা পায় 
গু তাপনিংছের ভ্রাভার এ ভাবনা ভাল দেখায় না।”” 

লজ্জায় যাননিংহ যন্তক বিনভ করিয়া রছিলেন। : উত্তর 

অপেক্ষা না করিয়া সেই রাত্রি দ্বিগ্রহর কালে মুক্তসিৎহ 

যবন শিবির ভ্যাগ করিয়া স্থান . করিলেন । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৷ 

বিবাঁদের অবদাঁন। 

ভিন দিবল পরে কুমার রততনসিংহের অবস্থা নিভাত্ত নষ্ক 

হইয়া পড়িল। সে দিন যে কাঁটিবে এমন সন্ভতাবনা রহিল 
না। অমরসিংহ এখন সম্পূর্ন জুপ্থ। তিনি ও কুমারী উর্দিলা 
নিরন্তর শ্রিয় বন্ধুর পার্থে উপবেশন করিয়া অশ্ুদবর্ধণ করি- 
ভেছেন। পথ যেরপ যবন-শত্রু সমাকুল তাহাতে অন্ত কোঁন 

 ঈ্াত্বীয়ের সে স্থানে আগমন করা সম্ভাবি নছে। বিশেষতঃ 
:. কুমারী উর্মিলা, উভয় কুমারই সম্পূর্ণ সথস্থ ও নিরাঁপদ আছেন 
| বলিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিয়াছেন । কুমারী আর সকলকে 

আশ্বস্ত করিয়া নিরস্ত করিয়াছেন বটে কিছু স্বয়ং বিপদের 
পরিমাণ সমস্তই জ্ঞাত ছিলেন সুতরাং স্থির থাকিতে, পারেন 

নাই। তিনি নানা কৌশলে চিরপরিচিভ আরণ্ পথাবলম্বন 
করিয়া একদিন পরেই এই শিরি-গুহায় উপস্থিভ ছুইয়াছেন। 
. এই নিঃসহাঁয় ক্ছলে ভিনিই একমাজ। চিকিৎসিকা। বাল্যকাল, 
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হইতে বনলতা ও মূলাঁদির গুণাগুণ জানিতে ভীঁহার যথেউ 
অনুরাগ ছিল এবং তিমি অসাধারণ অধ্যবসাঁয় বলে এ সম্বন্ধে 
গুাশ[ভিরিক্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রদত্ত দ্রব্য- 

হণ প্রভাবে রভনমিংহছের ক্ষত সকল পরিফ্ৃত,। রক্তআৰ 

নিক, এবং আনুষঙ্গিক উপসর্থ সমুহ বিদুরিত হুইয়াছে। কিন্তু 
উপসর্গ বিদুরিভ হইলে কি হয়? জীবনী শক্তি কে সঞ্চার 

করিত্বে পারে? বিজাতীয় দুর্বলতা হেতু তাহার দেহ অবসম্থ। 

আন্তরম অবসাদ কালে যেরূপ অত্যম্প জ্বর উপস্থিত হয় ভাছা 
হানার হইয়াছে! জেরূপর জুরে যেরূপ প্রলাপ উপাস্থও হয় 

তাহাও হইয়াছে । এপ অবস্থার নাড়ীর বেরূপ তি ও অস্থির 

গ্কাতি হয় তাহাও দেখ! ঘাইতেছে। 

সন্ব্যাসিদ্বয় বত্ব্বের ক্রেটি করিতেছেন না। উর উর্থিলার 

পরামর্শ মত পরিচধ্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। রতনসিংহ প্রলাপ 

বকিতেছেন,-- | 
“সুনে !- আই হল্দিঘাট _কুছকিনী-মরিলাম ।” 
অমরদিংহ স্বীয় বদন মুকুলিত-নেত্র রতনপিংছের সম্মুখস্থ 

করিয় উচ্চন্বয়ে কহিলেন” 
“ভাই রস্তন, ভয় কি ভাই £ এখনই তুমি যো, হইয়া 

উঠিবে 1% ৃ 

কিয়ংকাল পরে রননিংস আবার বলিয়া কি 

“মছারাঁণা 1 যিবার আঃ বমুনা__যাই যে।” 

গীড়িতের এই অবস্থা, এদিকে সন্ব্যাসিত্বয়ের। বিশেষতঃ 
মবীন লম্ব্যাসীর অবস্থা বড় ভ্নানক | ভিনি ক[পিতে কাপিভে, 

কাদিভে কাদিতে গিরি গুহার বাহিরে গমন করিলেন। গমন 

কালে বলিয়া গেলেন». রি 
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43৮ আাগে কেন জানি নাই, আগে কেন বুঝি নাই? 

এখন বাঁচিয়! কি কাজ ?” 
ভিনি বাছিয়ে গ্লমন করিলে জ্যেষ্ঠ সম্গ্যাসীও তাহার 

অন্ুমরণ করিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন তীছার নবীন 
ভ্রাতা অত্যুচ্চ গিরিশৃক্ক হইভে ভূপতত হইয়া প্রাণভ্যাগ্ 

করিবার আয়োজন করিভেছেন। ' অতি কষ্টে অপেক্ষাকৃত গ্রবীণ 

সন্যানী অপ্পবয়স্ক সন্্্যাসীকে সেই বিষম কার্য হইতে নিরন্ত 

করিলেন। তখন নবীন পম্্যাসী মুর্ছিভ হইয়া! সেহ গিরি-পৃষ্ঠে 
পড়িয়া গেলেন। | 

স্থির-বুদ্ধি উর্থিলা সন্ত্যানীদ্িগের অবস্থা পর্ধযালোচন। 
করিবার নিষিত্ত বাহিরে আমিলেন। তিনি নবীন নন্ব্যানীর. 

ুর্ছড অবস্থা! দৃ্টে তাহার শুল্রাণায় নিযুক্ত হইলেন । জ্যেষ্ঠ 
সন্য[সী বুঝাহয়া দিলেন যে, ছার নবীন সহচর নিতান্ত কোমল- 

স্বভাব ও কৰণার্-ছদয়। বর্তমান ব্যাপারের পরিণাম চিন্ত। 

করিয়া তিনি এতাদৃশশ কাতর হুইয়াছেন| উর্মিল| তাহাকে 

বাম্তবনা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভখন সে হৃদয়ের যে ভাব 
তাা সাল্তনায় স্থৈর্্য মানে না। উর্মিলা তার এবছ্বিধ ভাব দর্শনে 
এক একবার বিস্ময়াবিউ হইতে লাঁগিলেন। এক একবার 

সন্ধ্যানীর দেব-ুর্ল' ভ হৃদয় দেখিয়া তিনি তাহাকে আন্তরিক ভক্তি 

শ্রদ্ধা উপহাঁর দিভে লাগিলেন। বনু যত্বে ও বনু প্রাবোধে, 

বিশেষতঃ গীড়িতের শুশ্রাধার অভাব ঘটিলে নিশ্চয়ই তাহার 
জীবন দগ্বন্ধে যে অত্যপ্প ভরসা আছে ভাছাও থাকিবে না, 

ইত্যাদি কারণ রুঝাইর়া তিনি তাহাদের সঙ্কে লইয়! পুনরায় 

গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন । তাঁছার! এরবেশ: কারা শুনিতে 

পাইলেন রতননিংহ বলিতেছেন," 
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«ওঃ! প্রেম_কিদায়? যুনা-_আঃ কোথায় মি 7? 
উর্মিলা জিজ্ঞালিলেন।_ 
“এখন কেমন ?” 

অমরসিংহ বলিলেন, _- 

“সেইরূপই ; রর হয় যেন কথাবার্তা পূর্বের অপেক্ষা 
একটু গ্রন্থিযুক্ত |” | ও 

উর্থ্িল। কি পার্ছে উপবেশন করিলেন । নবীন 

সন্ব্যানী রতনমিংহের চরণ নমীপে এবৎ বয়োজ্যষ্ঠ মন্তক- 

সন্নিধানে উপবেশন করিলেন। 

অমরদিংহ আবার বলিলেন, 

“কোন কথাই যমুনার নাম শুন্য নছে। যমুনাই এই সর্ব- 

নাশের কারণ ।”? 

উর্থ্িলা বলিলেন, -. 

“এক্ষণে কোঁন উপায়ে ষম্ুনাকে এস্থানে আনিতে পারিলে 

কুমারের অবস্থা হয়ত ভাল হইলেও হুইভে পারিত |” 

অমরিংহ বলিলেন, | 

“িমুলা-পাঁপ যমুনা! সে অবিশ্বাসিনী, সে সর্বনাশসাধিনী_ 
সে এখানে আমিবে কেম? আমিলেই ব! তাহাতে কি উপকার ? 

তাহাকে দেখিলে ও চিনিতে পারিলে কুমারের ক্রোধোদয় ও 
ক্লেশাগম হেতু অবস্থা আরও মন্দ হইয়া যাইতে পারে?” 

প্রবীণ জন্ধ্যানী বলিলেন” 

“যুবরাজ ! কুমারী যম্ননার সম্বন্ধে আঁপনার যেরূপ যনের ভাব, 

তাহা বোধ ছয় অমুলক। আমার বিশ্বাস, দেবলবর-রাজ-তনয়া 

প্রবঞ্চনা কাঁছাকে বলে ভাহা জানেন না 
মরপিংহ বলিলেন, -- 

২ 
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'এআমার বাক্যের প্রমাণ এই. মুমৃর্্ শ্যায় শয়াম 1” 
নবীন আঅন্্যাসী বলিলেন, 

“যুবরাজ, আমি জ্ঞাত আছি যমুনার দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই 
কুমার রতনসিংহের উদ্দেশে উতসীক্ৃত। কুমারের যদি বিধাতা 

নিগ্রছে কোন অশুভ ঘটে, ভাহা হইলে যমুনা! তিলার্ঘও 
জীবিভ থাকিবে না, ইছা আমার স্থির বিশ্বাস” 

অমরসিংহ প্রথমে প্রবীণ সম্গ্যাসীকে লক্ষ্য করিয়! কছিলেন,_ 

"দেব! আপনার মীমাংসা কোন কোন সময়ে ভ্রান্ত হইয়। 

পড়ে, তাহা আমি' পূর্বেই জানিতে পারিয়াছি।” দ্বিতীয় 

সন্্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,--“আঁপনি বোধ হয় রি 
বর-রাজ-তনয়ী যযুনাকে জানেন না ।” 

নবীন সম্ব্যাপী বলিলেন,-- 

“যুবরাজ, আপনি কুমার রতনদিংহের মুখে যমুনার স্বভা- 

বের পরিচয় পাইয়াছেন। কুমারের ক্ুন্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ 

ঘটিয়াছিল। প্রকৃতই হুতভাগিনী যমুনা! উপস্থিত সর্বনাশের 
কারণ। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছি; যমুনার অপরাধ ভাছার 
জ্ঞামকৃত নহে এবং সে নিরপরাধিনী | আমি যাহা জানি 

তাহা! বলি শুনুন যুবরাজ, তাহার পর. যথাবিহিত বিচার 

করিবেন |” 

_. এই বলিয়া সম্স্যানী দেবীবাক্য ও মহারাণীর দ্বার রনী 

বাকা, কুমারের সহিত যমুনার সাক্ষাৎ, যমুনার উত্তর ও 
যমুনার সহচরীর উক্তি সমন্তই ব্যক্ত করিলেন। তাহার পর 

বঙগিলেন,-- 

“আমি বাছা বলিলাষ, তাহাই সক বারি এক্ষণে 

খাপনাদের অভিপ্রায় কি?" 
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কুমারী উর্থ্িলা বলিলেন,-- রন 
“এ কথা সম্পুর্ন সম্ভব বলিয়া বোধ হুইতেছে' বোঁধ 

হয়, উয় পক্ষই অমূলক সন্দেহের বশবর্তী হইয়া এই সর্ব" 

নাশ ঘটাইয়াছেন।” 

অমরনিংস বলিলেন, 

“হায়! এভ কথা সময় 'থাঁকিতে আঙ্ে কেনহয় নাই। 

আজি রতন অটৈভন্য । এ স্ুখসংবাদ তাহার গোচর করি- 

বার এক্ষণে কোনই উপায় নাই! 
উর্মিলা বলিলেন, _ | 

“যুবরাজ, একবার কুমারী যমন! দেবীকে এ সময়ে এন্ছানে 

আঁনিতে চেষ্ট৷ করা সৎপরামর্শ। যদি কুমারের চৈতন্য হয়, 
ভাঙা হইলে 'কুমারীকে দেখিয়া ও এই সকল "অজ্ঞাত রহস্য 

জানিয়া! উহার ত্বরিত আশাতিরিস্ত উপকার হইবে । আর 

যদি অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তাহা না ঘটে তাহা হইলেও এই 
মরণ সময়ে এই প্রক্কত প্রেমিক-যুগলের একবার মিলন ,সর্বব- 

প্রকারেই বাঞ্চনীয় ।? 

অমরনিংহ বলিলেন, | 

“কুমারি ! তোমার পরামর্শ অভি উত্তম | কিন্তু তাহা 

সাধিত হইবে কি প্রকারে? কোথায় দেবলবরঃ আর কোথায় 

হলদিঘাট ॥ বিশেষতঃ পথ শক্রু সমাচ্ছ্ন 

প্রবীণ সন্ব্যানী বলিলেন, 0) 

“যুবরাজের যদি ইচ্ছা ও আদেশ হয় তাছা হইলে, বোধ 

হয়, আমি সহজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারি।” 

অমরনিংছ বলিলেন, ৮০০. 

দভগবন্! বিলম্ব সঙ্ছেনা। যদি জঁপনি এ মহছপ- 



১৮০ গ্রতাপসিংহ। 
্পানপাপিসপসপীিসপিসপিসপ হি 

কার করিতে পারেন তাহা হইলে অচিরে তাহার উদ্যোগ 

কৰন ।” | 

অমরনিংছের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে নবীন সন্ন্যাসী 
সজোরে স্বীয় বন্বায়ত শ্শ্রুরাজি ও জটাভার উন্মোচন করিয়] 

ফেলিলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ভুপতিভ হইয়া বলিলেন) 

“যুবরাজ, এই অভাগিনীই পাগীয়মী যমুনা” 
তার পর তিনি রভনদিংছের চরণত্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া 

কাদিতে কাদ্দিতে বলিলেন, -- 

“কিসের লজ্জ1--কিসের সঙ্কোচ ? আমার প্রাণের প্রাণ 

হাদয়ের হাদয়, দাসী ভোমার চরণাশ্রিতা। জীবনে বা মরণে 

এ বক্ষ তোমার চরণ ভিলার্ধের জন্যও ভ্যাগ করিবে না। 

মৃত্যুর জন্য দালীর ভয় নাই । মরণের পর এমন জীবন আছে, 

যেখানে জরা মরণের প্রবেশাধিকার নাই যেখানে সন্দেহের 

ক্ষমত] নাই |” 

উর্মিলা ও রতননসিংহ প্রথমে ষংপরোনাস্তি বিস্ময়বিউ 

হইলেন, পরে অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

রতনমিৎ্ছ চীৎকার করিলেন," 

“মুনা কোথায়? প্রেম কি ক্রীড়ার সামগ্রী?” 
সঙ্গে রা যমুমা রতনসিংহের ব্দন সমীপস্ৃ ই 

বলিলেন, | 

» “হানয়েশ্বর, দালী যে চরথে ! 

রভনসিংহ একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। আবার তখ- 

নই দে চক্ষু দিবীপিভ হুইল । অমরসিৎহ হাত দেখিয়া 
বলিলেন,”_ 

: প্বশেষ উন্নতি বুঝা বায় না! যেন নাড়ী একটু ছি রি 



৪: ১৮5 
শপ পপিপিিশিপিস্পীপপপপাটিলাি 

রর উর্মিল। বলিলেন,__ 
“কুমার, যমুনাদেবী আসিয়াছেন ” 
রতনসিংহ বলিয়া উঠিলেন,__ 
“্বপ্র--হ1-যমুনা-_কে তুমি ?” 
রতনসিত্হ চক্ষু মেলিয়া যমুনার প্রতি চাঁহিলেন। রা 

বলিলেন, 

“নাথ, আমি অপরাধিনী দাসী_ আমি যমুনা ।+ 
রতননিংহ বলিলেন।__ 

“য-মু-না। হা-ওঃ প্রতারণা শঠতা-_উ? !” 

রতননিংহ পুনরায় চক্ষু মুদিত করিলেন। অপর নন্ন্যাসীও 

. স্বীয় জটা ও শ্বশ্রু আদি উদ্দুত্ত করিয়াছিলেন ] এই হম্্যাসী 
যমুনার সহচরী কুমন্ুম। কুমুম বলিল,__ 

“ছিতে বিপরীত হুইল বা1।” 
উর্্িলা' বলিলেন, 

“শীত্রই শুতফল ফলিবে। কথাবার্ভায় যথেষ্ট জ্ঞানের 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা শুভ চি্ব।” 

রতননিংহ আবার চক্ষু মেলিয়া চাঁহিলেন। চারিদিকে 
একবার নয়ন ফিরাইলেন। নয়ন ক্রমে গিয়। যমুনার নয়নের 

নহ্ত মিলিত হুইল। তিনি বলিলেন,_ | | 

 : “আঁপনি কুমারী যমুনা !” 
রতননিংহ নীরব হুইলেন। যমুনা বলিতে লাগিলেন, 

“হদয়সর্কন্থ, আমি দাসী--চরণাশ্রিতা দাঁপী। দাদী 

না বুঝিয়া তোষাকে অনেক কউ দিয়াছে । প্রাণের, 
তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেও আমার . অধিকার 

নাই।” | 



হপহ গ্রতাপসিংহ। 

এই বলিয়া উদ্মাদিনী বুনা রভনলিংছের চরণে পড়িলেন। 

রতনদিংহ বলিলেন,_ 

“ভাই অমর, দেবলবর-রাজ- নয়া এখানে ফেন 1 আমরা 

কোথায় আছি 1?” 

অধরসিংহ তীহাঁকফে সমস্ত বৃত্তাস্ত জানাইলেন। যেরূপ 
আমের বশবর্তী হইয়া কুমারী যমন! রভনসিংহের প্রেমে সন্দেহ 

করিয়াছিলেন এবং কুন্ুম তাহাকে অনুমিত শঠভার অনুরূপ 

শান্তি দিবার অভিপ্রায়ে কুমারী জ্বতন্্ব বিবাহ সম্বন্ধের 

উল্লেখ করিয়াছিল, সমস্তই সংক্ষেপে ও স্বকৌশলে অমরসিংহ 

তননিংক্ের গোচর করিলেন | ছুর্ধল ও ক্ষীণ রতননসিংহের 

উত্ধনশক্তি ছিল না। ডাহার লোঁচন হুইতে আনন্দাশ্রু বাছি-: 

রিল। সমস্ত বদনে আনন্দের জ্যে।ভিঃ প্রকটিভ হইল। ভিনি 

বলিলেন, 

“বম়ুনে ! কোথায় তুমি 1? 
কাদিভে কীাদিতে যমুন! কুমারের বদন সমীপস্থ হুইলেন। 

হাসিতে হাসিতে অমরসিং ছকে লক্ষ্য করিয়! ফুমারী উত্দ্িলা 
বলিলেন,” 

“দেখুন যুবরাজ, আমার পরামর্শ ফেমন শুভফল উংপাদন 
করিল!” 

পাতাস্তিসিটস্টযাস্সপ 

৪ ₹ যষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

গায়িকা । 

কি রমণীয় স্থান! সম্মুখে চম্দ সরোবর অনন্ত বারিযা কর 

ন্যায গগনের ছাঁয়া বক্ষে ধারণ করিয়া হাসিতেছে। ০ 
রা 2 | 
6১5 



বর প্রতিকুলে ধর্থ্েডি ছুর্গের উচ্চ চুড়া দেখা বাইতেছে। ছু 

যেন জলের বক্ষ তেদ করিয়া উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বট, 
অশ্ব ও ভিন্তিড়ী বৃক্ষ সরোবরের চতুর্দিকে উন্নত মন্তকে 

দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সরমসীর কুল হইতে তিন দিকে বহুদূর 

পর্যযস্ত ফল পুষ্প সুশোভিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ বৃক্ষ লভায় 

সমাচ্ছন্ন। ভৎপরেই তিল তিল করির! ক্রমোচ্চ পাহাড় সরো- 
বর ও তংসম্নিছিত উদ্যানের প্রাট,র স্বরূপে সমুখিত হুয়া 

রহিয়াছে। সেই পাহাড় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী বৃক্ষমূল 

বিখেিত করিয়া কুল্কুল্ শব্দে আয়া সরসীর জলে মিশি- 

তেছে। হুর্গের এক দিক দিয়া. একটা ক্ষুদ্র নদী সেই ল্মাগত 
বারিরাশি লহয়। স্থানান্তর ফাইতেছে। নবোতিন্ নৌর-কর- 

রাশি এই মনোহর দৃশ্যেপরি নিপতিত হইয়া! ইহাকে রমণী- 

য়তার ভাণ্ডার করিয়! তুলিয়াছে। | 

এই জনশুন্য স্থানে সহসা এ কাহার কণ্ঠস্বর ? এ মধু- 

ময় উষাকালে মধুময়. সঙ্গীত-ধ্বনিতে কে এ বন-ভুমি নাচাহয়া 
তুলিল? এরূপ জনশুন্য স্থানে, অসময়ে রমণীক্-নিঃস্থত 
সঙ্গীত-ধর্বনি কিরূপে সম্ভব 1 গায়িকা কুমারী উর্্িলা। তিনি 
হুর্গের বিপরীত দিকে একখণ্ড পাধাণে উপবেশন করিয়া গারি- 

ভেছেন। তাহার উন্মুক্ত চিকুরদাম অব্যবস্থিত ভাবে সমস্ত 

পৃষ্ঠ আবরণ করি? পাধাণে পড়িয়া আছে। তাহার দেছে 
সৌনবধর্য-সাঁধক অলঙ্কার নাই__বসন মলিন। সুন্দরী নেই 

উপলখন্ডে বপিয়! গায়িতেছেন,__ 

«কেন উব্বে কেন আজ ভুমি ভারত মাঝার | 

পার না করিতে দুর যদি তমোরাশি ভ'র। 



 প্রভাপমিংছ।. 

_ কেন উব্েমৃছু হাসি, 
আস ওবে উসহাপি, 

ভোমার মধুরালোক, কিন্তু ভার ঘোর অন্ধকার । 

দিবস যাতনা! পরে, 

দেখ ক্ষণকাল ভরে, 

ঘুমায় নিবাঁরি আর্য অবারিত আধখিধাঁর। 

- তুমি তারে ব্যথ। দিতে, 

নব ঢুখে জাগরিতে, 

কেন তবে---কেন তবে কেন ভবে আস আর” % 

সঙ্গীত-ধ্বনিতে বনভূমি নিস্তদ্ধ হইল | পক্ষিগণ ক্ষণে- 

কের নিমিত্ত শীর্ষ করিতে ভুলিয়া গেল। এক ব্যক্তি অদূরে 
বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া! এই কলধনি শুনিতেছিলেন। সংগীত 

শুনিতে শুনিতে তাহার চক্ষে অশ্রুর আাবিতাঁর হুইল। তিনি 
বস্ত্রে নয়ন মার্জনা করিয়া গীত-সমান্তির দমসময়েই সুন্দরীর 

সমীপন্থ হইলেন | হীরে হ্বীরে বলিলেন, _ 

 শউর্ষিলে ! যদি তোমার এই যন্ত্রণা বিদুরিভ, করিতে 
পারি তবেই জীবন সার্থক |” 

কুমারী উত্থিলা হতাশ ভাবে আগত্ুকের বদন প্রতি 
চাছিলেন। | ূ 

“পরে তীছার হস্ত ধারণ করিয়া কঘিলেন,_ 
ঠঅমর ! বিধাতার মনে কি এই ছিল?” 
* আমর কহিলেন, 

৯ আর্ধাগাধ।। জিষৎ পরবর্তি) রাগিনী তৈরবী,-তাল মধ্যমাৰ । 



প্রগপিংহ। ..:. : ১৮, 
এস জপ পল পি অপ ১০৮ সিন 

' «না দেবি! বিপাভার এ বাসমা নছে। স্বর্গের দেড় 
আপিলেও প্রভাঁশসিংহ থাকিতে মিবারের ভাগ্য-পাঁদপ বিশুদ্ধ 

করিতে পারিবে না। ঘটনাচক্রে হবার এখন ভুরদশাপনন কিনতু | 
কখন মিবারের এ কুদিন রহ্িবে না ।” ৃ 

“তোমার কথা সিদ্ধ হছউক। তবামী ভোময়া আশ ফলবনী 
ককন |” | | 

উভয়ে ক্ষণেক নিম্তন্ধ রছিলেন। পরে অমরমিংহ আবার 

কহিলেন, - 

“কুমারি! ভেমার এ বেশকি পরিবর্তিত হইবে ন! ৰং 

দীর্ঘনিশ্বাস সহ কুমারী বলিলেন,_- | 

“যদি কখন ভগশান দিন দেন তবেই এ বেশ পরিবর্তন 

করিব, ন7চৎ ইহা জীবনের সঙ্গী। পুজ্যপাদ গুভাপসিংছের 

পবিত্র আত্মা মর্্াস্ত্িক যাতনা ভোগ করিভেছে, প্রাণাধিক 

প্রিয়তম অমরসিহের--*বলিতে বলিতে কুমারী লঙ্জানছ অমরের 

বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন তাঁর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে 
লাগিল-তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,--“অমরমিংছ্ের 

হৃদয়ে নিয়ত শত বৃশ্চিক দংশন করিভেছে। চিরসমাদরণীয়, 
মহ্থারাণা-পরিবার প্রাণের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া বেড়াইতে- 

ছেন, সুকুমারকায় রাজ-শিশুগণ অন্নাভাবে ব্যথিত হইতেছে, 

তখন আমার ন্থুবেশ শোভা পায় না-_-ভালও লাঁগে না। আমি 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যভদিন মিবারের সৌভাগ্য-্্সয পুনঃ 

প্রকাশিত না হইবে, ততদিন এ কেশে বেণী বাবিব ন1। 

'ছল্দিধাট যুদ্ধের পর চুরস্ত ঘবন কমলমেক অধিকার করিয়াছে। 
আমাদের দুর্দশার চরমাবন্থার আস্ত হুইয়াছে। এখন আমরা 

বনবাপী-আর আমাদের গ্রাষ নাইঃ নগর নাই, দুর্ণ নাই। 

৯২৪. রঃ 



এখন আমরা দ্য ও অপরাধী ন্যায় বনে বনে লুকহিয়া 
প্রাগ বাচাইয়া বেড়াইভেছি। ছায় ! 'অমর, আমাদের এ 
দাকগ দুর্দশার বুঝি বা অবসণন নাই 1. ১২ | 

অমরসিংহ নীরবে মন্তক বিন করির়া হস কথা টিটি 

তেছিলেন।. কথা সমাগত হইলে বলিলেন, | 

“ছভাশ হই না উর্থিলে! খিবাগের এ দিন কখনই 
থাঁকিবে না 1” | 

উর্িলা জিজ্ঞাসিলেন,-- | 

অদ্য মুসলমানদিগের কি সংবাদ 1? » 

. 2গুনিতেছি, তাহারা অদ্য দেবলবর অধিকার কিনে 1? 

1 শ্ষহারাণ! অদ্য কোথায় 1” 
“কল্য শেষ দ্লাত্রে কয়েকজন তীল ভাহাকে গো 

নির্বিদ্বে মুঘার ধনে রাখিয়া আনিয়াছে।” 
“দেবলবয় আক্রমণ করিবার কথা তীহার কর্ণগোচর 

সুইয়াছে?” 
“ছহয়ান্ধে।” | : 

“তিনি কোন হুভন আদেশ? করেন নাই ?” রি 

“না--ঙাছার দেই আদেশ সর্বদা বলবান1 মিবারের 
লমন্ত গ্রামে, নগরে ও জনপদে একটাও মানব থাকিতে পাইবে 
না| সকলকে গুপ্ত ভাবে অরণ্যে বাস করিতে হুইবে। 

'সুদলমানেরা এধনজমশ্টুন্য ঘিবার লইয়া যাহা ইচ্ছা! কৰক, 
ভাহার কোন বিকদ্ধাচরণে প্রয়োজন নাই। ইহাই মহার[ণ।র 

ইচ্ছা এবং. কার্ধাও জনুযায়ী হইভেছে। সমস্ত বিবার টু 

টিপ (করিয়া কোথায় একটা রাজপু্ত- বালকও রঃ) প 
বিবার এক্ষণে শনান-ভূষি 1৮. 7 778 
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কুমারী হুনা একদিন কোথায়?” | 
. প্রষ্ধ দেবলবর-রাজ ও না বনে আছেন। তাহায় ডাল 

আছেন।” 4: ্ : 

: ভগ ফংকালে ধহিধ কথোপকধনে র্ হজে 
দেই সময়ে দুর হইতে একটা শব হইল। আমরসিংহ ও 
উর্শিদ! উংকর্ণ হয়া মেই দিকে চাছিলেন| পুনরায় সেই 
দিক হইতে মেইরপ শব হইল। অমরমিংছ তখন হয় 

বানে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া মেইরূপ শব সমুংপাদন করি- 
লেন। অবিলঙ্বে পর্বতশিধর়ে একজন জশন্্র ভীলের মূর্তি 
দেধা গেল। জমরদিংহ তাহাকে নিকটস্থ হইতে সঙ্কেত 

'করিলেন। ভীল নিকট ৮ তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া 
কহিল, | 

“মছারাগা আপনাকে স্মরণ ছে £ 

: অমরসিংহ বলিলেন।_ 

- এচল যাইডেছি।৮ 

ভীল অগ্রমর় হইপ। জরিলম্বে কুমার ও কুমারী তাছার- 

অনুমরণ করিলেন। | 
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টিন 1 ফছারণা প্রজনসিংছ জপরিষারে বনৰাসী'। 
ৰসিবার আমন নাই। শয়মের শয্যা, নাই, জাঁছারের খাদ্য 

নাই, ভোজনের পাত্র নাই, নমুচিভ পরিধেয় মাই | মনে স্থানে 

জধুন. মছারাণী ও ভাঙার, পনিবারর্গ অধিষ্ঠিত. তাহা 
নারণ্যে নমেডিত। তথায় দাষনাগমমের পথনাই। কিন্তু 

এক স্থানেই কি থাকিবায় উপায় আাঁছে? ছা মহায়ণা 
(কেখসক্ষিভ সামান্য আহারে প্রবৃত হইবেন এমন সময়ে 

যংবাঁদ পাইলেন, জনতিদুরে মুমলমানেরী গাহীর সন্ধান করি- 

ভেছে। অমনই আদার্যা ত্যাগ করিতে ছইল। শিশুগণ আঘার 
ভ্যাঁগ করিতে হইল বলিয়া কীদিয়। উঠিল। গ্রচাপ সেই 
কদ্যমান শিশুদিগকে বক্ষে লইয়া, প্রাণাধিক প্রণীয়িনীর হন্ত. 
ধারণ করিরা মে বন ত্যাগ করিলেন। এইরূপে যাঁর পর 

নাই কউ সহ করিয়া প্রডাপদিংহ পরিবার সহ বনে বনে 

ভ্রষণ করিতেছেন। এক স্থানে ছুই বারের অধিক আহার প্রায়ই 

তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই । অধিকাংশ দ্রিন তিনি এবং তার 

মহ্যী অনাহারেই দরিনপাঁত করিয়াছেন মহারাণার দুর্দশার 

সীমা নাই। জগতে ৩1হার ন্যায় ভেস্কস্বী, দৃঢ় প্রতিদ্ত 
ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অভি দক্গ্দ। এই নকল বিজাতীয় ক্লেশই 
ভান 7 "রিয়া রাখয়াছে। 

শ-তীধার 



সেই কার্থঃ সাধনার সতত জাজের বন্ধিনী। মছারাঁণ। তাহা 

আম্চর্য; ব্যবছারে। অসাধারণ যত, অকৃত্রিম স্বদেশানুরাঁগে 

নিরভিশয় বিল্ময়াবিউ হইয়াছে | ভিনি ভাছাঁকে মাতৃ সঙ্ধো- 
ঘন করিতেন। তীছার সহিত অমরসিংছের বিবাছ হইবে ইহ! 
স্থির হইয়াছে । এ অবস্থার কেহ পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে 

পাইবে না, ইহাই প্রতাপসিংক্থের আদেশ | গ্রতাপসিংহ স্বয়ং 

ত্বকৃত নিয়ম ভঙ্গ করিবার লৌক ছিলেন না । সেই জন্যই 
এই পরম স্পৃঙ্ণীয় বিবাহ ঘটনা ঘর্টিতে পায় নাই। আত্মী- 
ররলগণ অকলেই উর্থিলাকে রাঁদ-বু বলিয়াই জানিত প্রযই 
ভদনুরূপ সম্মান করিত। রি 

শৈলম্বর-রাজ ও রাণী পুঙ্শবতী, দেখলরাঁজ ও কুমারী যমুনা, 

সকলেই গহনারণ্য বিশেষে ক্লেশে সময়পাভ করিতেছেন । 

কুমার অমরসিংহছ ও রতনসিংছ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া সক- 

লের সন্ধান লইতেছেন ও একের সংবাঁদ অপরকে জানাইতে- 

ছেন। আর ভীলগণ-_-এই বন্য, অশিক্ষিত অনভ্যজাতি এই 

তেজোগর্বিত রাঁজপুত্গণকে . আপনাদের জ্ঞাতি কুটুম্ জানে 
তাহাদের যেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে ! 

বেল! দিপুর । যহারাণা এক বৃক্ষমূলে বজিয়া চিন্তায় মগ্ন 
রহিয়াছেন। অদূরে বৃক্ষদ্বর-যূলে মহিষী, অস্তানগ্ষণ ও উর্টিলা 
বলিয়া আছেন। যহাঁরাণা, মহিবী ও ভর্িল] ছুই দিবস কিছুই 
আহার করেন নাই। প্রতাপপিংহ ঘোর চিন্তায় ব্যখ্ত ) 

ভিমি চিত্ত! করিতেছেন, “কি হইবে? এরূপ করিয়া জার 

কত দিন কাটাইতে হইবে? যিবাঁরের চিরবিরাজি গৌরব 

লক্ষী জার রহিলেন না। তবে এ জীবনে কাঁজকি? হবার! 
ভঙিয লঙয়ে মিবতিরর এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যাইতে - 



হইল $ ইহার কিছুই করিতে পায়িলাম না! এ ভৃতময় দেই 
ধরিয়া, পরই উদ্ধত রাজপদ লাভ করিয়া ম্বজাডির স্াধীনভা 
সংস্থাপন করিতে পারিলাম না। খা এ জীবন] বৃখা এ 

দেহ! হিবারের স্থাীনত। বিলুপ্ত, মিবারবাসী এখন বন- 
যাঁদী, দিবার এখন স্মশীনভূমি | মিবারের এ দশা দেখিলাম, 
তখাঁপি কিছুই করিলাম নাঁ। ধিকৃ আমায়! বিধর্মী ক্লেচ্ছ 

' যন. অতঃপর বিবারের মন্তকে পদাধাত করিবে, যিবারের 

দেব দেবী বিধশ্র উপছাঁস-স্থল হইবে, মিবারের রাঁজলম্বমী 

শ্লেচ্ছের অঙ্কশায়িনী হইবে-এ সকলই জানিতেছি অথচ 
ইছার কিছুই গ্রতিবিধান করিলাম না! ভগবন্ ! এ নার- 

কীর নিমিত্ত ,নুতন নরক ভৃর্টি কর। মিবারের রাজবংশ. 
আর থাকিবে না, বাপ্পা রাওলের বংশ যবনের দান 

হইবে) যিবারের রাজপরিবার অন্রদৈন্যে ব্যখিভ থাকিবে, 
যিবারের কুলমাদিনীর] সভীত্ব-রত্ব হারাইবে, যিবারের ধর্শ, 

নীতি, সমাজবন্ধন প্রতভিপদে যবন কর্তৃক বিদলিত হইবে | হা! 
ভগবান, এই সমস্ত দেখিবার জন্যই কি হুভচাগ!। প্রভাপ- 

পিংছের জন্ম হইয়াছিল? না--ভাঁহা হইবে না। প্রতাপ- 
নি মিবারের একুর্বাশা অপনোঁদন না করিয়া কদাঁচ মরিবে 
না। প্রতাপনিংছের জীবন এড সারশুন্য, অপদার্থ হইডে 

পারে না। প্রস্তাগলিংছের দ্বার মিবারের কোন না! কোন কার্য 

ইহবেই হইবে। আরুবর বার বার অনুরোধ করিতেছে, আমি 

মুখে বদি একবার মাত্র বনের. 'অবীনতা স্বীকার করিত ভাহা 

হইলেই আমার লষ  ক্েপের খবলান হবে): বদ, ঘিবার 
ভ্যাগ করিয়া যাইবে ্েকং.. মিব! রবাসী অখুনরায় | 

হইবে । কর দিতে হইবে নাঁ-অনীন আঁকতে, 



প্রতাপসিংহা ১৯৮ 
ক ডে 

কৈবল মুখে অবীনভা স্বীকার করিতে হইবে যাজজ। না-+ 
না জীবন থাকিতে সামান্য ক্লেশের জন্য, শারীরিক সখের 
লোভে প্রভাঁপনিংহ কখনই যৰনের দাঁদত্ব স্বীকার করিবে 

না। কিসের ক্লেশ? কিনেয় যাতনা? বাস্ছৰলে যদি পারি 

স্বাধীনতা অর্জন করিব? যদি না পারি তুষাঁললে প্রাণ 

পরিত্যাগ করিব।' ৩ভাপনিংছ যখন এবিধ চিন্তায় চিওিভ 
দেই সময়ে বাল-ক-নিঃ সত এক হর্ত্বাভেদী আর্তনাদ তাঁঘার 

চিন্তাগ্রন্থি ছিন্ব করিয়। দ্িল। তিনি চমকিত হইয়া পশ্গ 

দ্দিকে নুখ কিরাইলেন। দেখিলেন, তাঁছার চম্পকদাম-নছৃশ 

পঞ্চম বয় নবনীতবিনিন্দিভ কোঁমলাঙ্গী কন্যা ধুলায় পড়িয়। 

কাদিতেছে। গ্রভাঁপনিংছ কোঁমলন্বরে জিজ্ঞাসিলেনঃ- 

“ম] হেমস্ত! কি হয়েছেমা?” 

হেমন্তকুমারী পিতার এবস্বিধ গ্াপ্্ে অধিকতর কাঁতরতার সহিত 

কাদিতে লাগিল | মহারাণ! তখন হেমন্ডের সমীপন্থ হইয়া 

তাহাকে সন্মেছে ক্রোড়ে ভুলিয়া! বদন চুম্বন করিলেন এব 

নয়নজল বস্ত্াগ্রে মুছাইয়| দিয়া জিজ্ঞামিলেণ- ৃ 

একেন মা! এত কীাদিতেছ কেন? 

. স্তখন হেমন্ত আবার কাঁদিতে কাদিভে রোদনজন্তি শোচ- 

মীর অথচ সুমি গর্দীদ স্বরে বলিল, 
“বাবা হারে হেমন্ত আর বলিতে পারিল না। অত্যন্ত 

রোদন জনা কথম্বর কদ্ধ হইয়া গেল। টু 

গ্রডাপমিংহ আবার বলিলেন, :. টি. ..... 

টু বব মা, ই'ছুরে তোমার কি করিয়াছে রি রর ২35 

রাগ! রা যর লিনা 1 কিয় দি ন। ছ্ম্স্ 

লিও গত ১ 58১টি 



এছ রে আমার খানের কাট লাহে 7... ০২২ 
রা প্রভাপমিংহ বলিলেম।_ চর 8 ০, 

«নে দ্কি কথা মা?” 
 হিন্তু আবার বলিল, কুক $ 

“আমি ও বেলা কি থাইৰ বাধা ? কালি একবেলা 
ছি খাই নাই। আঁঙও কিছু পাইব না ভাবিয়া আহি 

আমার ভাগের কট অর্ছেক খাইয়া আর অর্দেক তুলিয়া রাখি" 
য়াছিলাঁম 1 বাবা, বাবা, ইছুরে আমার সে কটি টুকু লহয়] 
গিয়াছে । বাঁবা, ইপছুর মারিয়া আমার কটি আনিয়া দেও |”, 

: হিমু কখা সাঙ্গ করিয়া! কাদিতে লাগিল। প্রতভাপলিংহ 

অর্থাস্তিকস্বরে “হা ভগবান” বলিয়। হ্যেস্তকুমারীর দিক. 

ছইতে মূখ ফিরাইলেন। -ক্ষণবিবন্ধ না করিয়া ভিনি পুনরায় 
পূর্ধর বৃক্ষ-মুলে আ্বসয়া উপবেশন করিলেন | ভখন তীহার 

নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ। লোচন-ভাঁরা উদ্ধাশিত ॥ যুখমণ্ডল বিশু্ধ। 

ক্ণেকের. মধ্যে তাহার মূর্তি উন্মত্ের ন্যায় হুহয়া উঠিয়াছে। 
| প্রতাপসিংহ যখন বৃক্ষমূলে আিয়াছেন। তখম মন্ত্রী তবানী- 

সহায় সেই স্থলে উপস্থিত 1 যংকলে প্রতাপ হেমন্তের রোদ- 

নের কারণ জিজ্ঞাসিতেছিলেন সেই লময় মন্ত্রিবরর তথায় 
আসিয়াছিলেন। প্রতাপদিৎহ তাহাকে দেখিয়াও দেখিলেন 
না। তিনি দস্তে' দন্তে ধর্ষণ করিয়! কহিলেন, 
" “আর কাজ নাই_না, আর কাজ নাই| এ গোঁবে 

প্রয়োজন? কাহার 'জন্তা এ দাঁকণ ক্লেশ ভোগ করিতেছি? 
মিবারের জন্ত, আ্বদাতির জন্য? যিবার রমাতলে বাঁউক, 
স্বঙগাতি সদ হউক আমার ভাহায় কি? অন্তই আমি 
_বাদশাহকে পত্র বিখিব, অন্তই আমি তীহার নিকট. হইলে 



গ্রতাপনিংহণ হত 

স্বাধীনতা ভিক্ষা করিব, সত্তবরে আমি নিরব হইব | এ খোর 

যাতন] আর স্ধে না। বাদশাছের অধীনভাঁয় দোষ কি? দোষ 

ঘি থাকে তাঁহাতে ছাত নাই | সমস্ত রাঁজপুত জাঁভি যদি সেই 
দোষে ডূবিয়া থাকে, তবে আমি কফেননা ভুবি। তাহার! 

স্বথে আছে, স্বচ্ছন্দে আছে । আর আমার গর্বের এই পরি- 

ণাম! বিধাতঃ | এই ভোমাঁর মনে ছিল! চিরস্পর্থী রাণ- 
বংশ শাজ কলক্ক-হুদ্দে ভূুবিল | সকলই বিধাভার ইচ্ছা । 

মাঁন। অপমান, যশ, অযশ, স্বেচ্ছায় অর্জন করা যায় না| 

বিধাতা আমার মান রাঁখিলেন না । বিধাভার ইচ্ছার বিরোধে 

বৃথা প্রতিবাঁদ করিয়া! কি হইবে? অদ্যই বাঁদশাহকে পত্র 
বলিখিব। সমস্ত সংসার আজি আমার বিরোধী হউক, আমি 

কাহারও কথা শুনিব না। রাজ্যে প্রয়োজন, ধন সম্পত্তি কি 

জন্য, গৌরব কেন? স্বাধীনতায় আবশ্যক? মিবারবাসী 
আমায় না চাছে তাহার! স্বতন্ত্র দেশপতি স্থির করিয়া লউক ! 
এ হতভাগা ভাহাদের অধীশ্বর হইতে চাঁছে না। আমি সামান্ত 
পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন করিব। মিবার ছাড়িয়া দেশ 

দেশান্তিরে যাইব, আপনাকে মিবারবাসী বপিয়া কুত্রাপি পরি- 

চিভ করিব না। সকলই এ কের অপেক্ষা সহনীয় ।৮ 
মহারাণার কথ সমাপ্তি মাত্র মন্ত্রী ০৪৪ হইয়া যথা”: 

বিহিভ জভিবাঁদন সঙ্থকারে কহিলেন, 
“মছাঈণ রা? 

প্রভাঁপনিংহ ছার কর্থায় বাঁধা দিয়া কখিলেন,-. 

ণ্যন্ত্রি-নাভবানি-_আর আমি ভোমাঁদের মহারাণী নহি 

সে শোরবে আর আমার কান নাই। তুমি সমস্ত মিবার়- 
ছারীকে আমার হইয়া বলিও যে, প্রত পাস যোগ 

২৫ | 



কক্ষম, সৃশিজ, অধম | যে আপনি আপনা টি এ । উদ 
লম্মান ত্যাগ করিয়াছে । উহার! অন্য কাহাকেও আপনা, দের 

জনীস্বর মনোনীত করন” 

ন্ত্রী অবনত মন্তকে টাড়াইযা ঠা উহার লোঁচন- 
নিঃস্যত ছুই বিন্দু জল ভুমিতল আর্দে করিল। ওতাপসিংহ 
ছারার কহিলেন, ্ 

“ভবানি ! জঙ্বের যত আমায় বিদায় দাও | আমার মায়ং 

ত্যাগ কর.। আমি অধম--তোমাদের প্রভু হইবার অযোগ্য 1” 

বানী রুদিতে ক্লাদিভে মহাকাণার পদযুগল খারণ করি- 

লেন। প্রভাপ মন্ত্রীকে উঠাইয়া কছিলেন,_ 
বানি আর কেন? এুরাশা আমি ত্যাগ রি 

রাছি। জয় পরাজয় ভরের কথা । আমি এ কট আর সহিতে 
অক্ষম | আমি রাজপদের অযোগ্য 4৫ ভাই! আঁমায় ক্ষম! 

কর। মিবারবাসিগণকে আমায় ক্ষমা করিতে বলিও। আপা- 

ভতঃ অনুগ্রহ করিয়া আম।কে মলী, কাগজ ও লেখনী আনিয়া 
দও ৭? 

মন্ত্রী জানিতেন, পূর্বের ্ পশ্চিমে সমুদিভ হইলেও 
মহারাণ! প্রতাপসিংহ স্বীয় মংকণ্প ত্যাগ করেন না। সেই 

মহারাণা যখন অদ্য এভাদৃশ কম্পনাকে মনে স্থান দিয়াছেন, 
তখন যুক্তি বা প্ররোধ ছারা ভাছাকে বিদুরিভ করিতে চে! 
করা রখ! । হৃতরাং কিনর্তব্য-বিমুঢ় হইয়া মহারাণার সম্মুখে 
জানাযা রর৷ জাড়ে গাম রহিলেন। মহারাণ। গুণে 

কান) আমার সহিার নীষা, ছাড়াই ক্লেশ সিন 

ৃ ৃ সু উহ. পা: বাকী রর আস্থার মবদুয় আর বন্ধ 



ইয়নাঁ। চিরকাল যাঙ্থার অশেষ উপকার করিয়াছ। লিখিবার 
সামী আনয়ন করিয়া ভাছার এই: শেষ উপকার করণ 
অতঃপর ভোমাঁদের নিকট, আমার আর উপকার পানা অর্ধি 
কার থাকিবে না।”” | 

মন্ত্রী বিনাবাক্যব্যয়ে প্রস্থান করিলেন এব আগতে 

লেখ্য সাঁমত্রী লইয়া তথায় পুনরাগ্নমন করিলেন।' প্রভাঁপ? 
সিংহ লিখিতে বসিলেন।: লেখনী বারণ করিয়! পত্র লিখিবেন) 

এমন সময়ে ছুই বিন্দু অশ্রু পত্রের উপর পতিত হুইল! 
তিনি নেত্রমার্জন করিয়া পুনরায় লিখিভে আরম্ত করিলেন । 
কিয়দ্দ,র লিখিত হওয়ার পর তিনি মন্ত্রীকে কছিলেন,_ 
“আর একটী উপকার | একজন ভীল যোল্ধাকে জাকিয়া 

৪৪ 

্্্ী প্রস্থান করিলেন । প্রতাপমিংছের লিপি পর্ণ দা 
মন্ত্রী সহ একজন সবল ভীল সপ্পুখীন হইয়া অভীব সন্মান 

লঙ দুর হছইভে যছারাণার চরণোদেশে প্রপাম' করিল। মহা" 

রাণ! ভাহার নিকটস্থ হইয়া কছিলেদ। -- 
এন কীরবর ! ভোমরা, অনেক সময়ে অনেক কারে 

আযষাকে উপকৃত করিয়াই। সম্প্রতি আমার আর এক উপ- 

কার করিতে হইবে । এই পত্রধানি বাদশাহ আকবরের 

হস্তে দিতে হইবে | ঠিনি এক্ষণে আগ্রা নগরে আছেন 

তুমি ইহা! জার কাহাকেও দিবে না, আর কান্কাকেও একথা 
জ্বানাঁইবে না| ইহার উপরে যাঁছা লিখিত আছে ভাহা বলিলে 

পথে কেহই তোমার গতি রোধ করিবে না।” রি 

.. বোদ্ধা এতাচুশ বিনয় সহ রাজা দেখিয়া বিশায়াবিউ 
হইল পরে কৃতার্থের ন্যায় ভু্যবনুষ্ঠিত হইয়া প্রণাথ করিয়া 



৬ প্রভপসিংছ। 

মন্তকে পত্রী স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল। যতদুর দেখা 
যার, মহারাণা পরহস্তগভ অমূল্য সম্পতির ন্যায় ডাঁঘাকে 
দেখিতে লাগিলেন । দৃত অদৃগ্য হইলেন ভিন্দি বলিলেন, * . 

“মিবার! আজ তোমার আঁশা ফুরাইল, রাবানা র 
ভোষার গোঁরবের এই শেষ। উদযপুর! অদ্য তোমার হম. 
বি্ত হইল। যিবারবাসি ! অদ্য তোষরা চিরোরক সবারাইলে। 

শ্রজাগসিংক্ 1 অদ্য তোমার মৃত্যু হছইল।* বলিতে বলিতে 
ভার ললাটদেশে স্বেদবিন্থু নির্গত হইতে লান্গিল। পদন্বয় 
কল্পিভ হইতে লাঙ্িল। শরীর বলশুন্য ছুইল। ক্বশেবে * 

চেতনাশুন্য, হয় মিবারেশ্বর - মহারাগা প্রভাপষিংহ সেই 

.. সি 

টি, 

ৈরিক পাধাখন্তরে, পড়িয়। গেলেন | তীহার পরিবারগণ . 
নিকটন্থ হইয়া ভঁহার' শুশ্রাধা। করিতে লাগিল । বা্গক 
বালিকা আকুল স্বরে কাদিয়। উঠিল। মন্ত্রী কিঞ্চিৎ দুরে বসিয়া - 
শাগলের ন্যায় কীদিভে লাগিলেদ। ক্রেষে মহারাপার চৈতন্যের 
লক্ষণ দৃষ হুইল |. কুমারী- উত্স! তখন দাড়াইয় কছিলেন,_ 

“রাজপুভ-ভরসা ! শাঁজ্বোপ্ধান ককন। আপনি থাকিতে . 
মিরাঁরের ভুর্দশা হি ৭ পারে না। মিবারের.এ রি রবে 
না... 

: প্রভাপনিংছ চাকালে, উত্মিলার শেষ খা 1 ওবিতে 
ইল ব্যস্তত! সহ কছিলেন)-. 

কার এ দৈববাদী?. বংসে! ভ্চোমার কথা সফল তি /” 

০০ 

৩০৭ 
রা 

ধক পপি ১ 

রি ক্ষ 2 



শ্রভাপনিংহ। ১৯৭ 

অফটম পরিচ্ছেদ | 

এপ্রতিষাভ |. 

ষে প্রাক মকতৃষি রাঁজপুতানার ব ব্ষ ব্যাঁপিয়া আছে, 
জবা প্রান্তভাঁগে এক. গ্রথন কানন-মধ্যে বন্থসংখ্যক মাঁনৰ 
১উদ্ববিউ। ন্যয়ং মহাাণা, প্রভাপনিংহ, অমরসিংহ, শৈল- 

খর-রাজ, দেবলবর-রাজ, মন্ত্রী ভবানী” এবং সহত্র রাজপুত 

সন্ত সপরিবারে নেই গহন কানন-মধ্যে বষিয়া আছেন । 
মহারাঁণা কাদশাঁহুকে পত্র প্রেরণ করার পর স্বজধাতীয় "শ্রেষ্ঠ 
গগকে আহ্বান করেন। সফলই কীদিডে কাদিতে মহা- 

ব্রাণার চরণ ধরিয়া এই দৃঢ়, সংকপ্পা হইতে বিরত হইতে 
বনের. | সর্বসাধারণের মভান্থুসারে স্থির হয় ফ্বেত যবনের 
দাম হওয়া অপেক্ষা স্বদেশের মাঁয়া ত্যাগ করিয়া দেশাস্তরে 
যাওয়া ভাল। মকভুমি পাঁর হইয়া দিদ্ধুনদের সমীপে কোন 

স্থানে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন, করা রাঁজপুভগণের দৃঢ় অভি- 
পরার হইল। সেই জন্য ভেজন্ী ফিবারবানিগণ দু, দেশ্ঠ 
ত্যাগ করিয়া, এতদূর পর্য্যন্ত আনিয়াছেন। কেছ কাহাকেও: 
অনুরোধ করে নাই) কেহ কাহাঁকেও বলে, নাই | যিনি শায়িত 

ইচ্ছা করিয়াছেন তিনিই আনিয়াছেন।. | 

বাদশাহ আঁকবর প্রতাপমিংহের অধীনতা- -স্থচক পত্র স্ব 

ধার পর ন/ই আনন্দে মগ, কিভু। সে হুদয়-্তত্ত ভগ, হইতে 
পারে, তখাপি কদাচ নমিত্ত হইবার নছে। তাঁধার- আশা অপূর্ণ 
রছিল। শুনি-ষে. বাঁপপা! রাওলের, বংশধ্রকে পদানভ করিয়া 



এরি... প্রতাপসি াঁ সিংহ) 

কলক- দিশ্নীরে মিশন হারিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা রা 
না।' তেজন্থী রাজপুভ: বীরগ্রণ অধীনত! অপেক্ষা দেশত্যাগ: 
কর! শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন । প্রস্তীপপিংহ তীছাদের অহিনায়ক । 

অন্ত এই গৌঁধর-ম্ীত রাজপুভগণ, এই গহন কাননে বসিয়া 

আছেন। আর একপদ অগ্রসর হইলে মিবাঁর চিরদিনের মত: 

পশ্চ(ভে রছিবে। জার একসদ অগ্রসর হইলে মিবারের সহি 

চিরকালের মভ সন্বন্ধ যুচিবে। আর একপদ অগ্রসর হইলে, 
জন্মভূমিভে তীথাদের আর কোনই স্বত্ব থাকিবে না'। ভাই 
রাজপুত বীরগ্ণ জন্মভূষির চরণে শেষ ন্রেহীশ্র উপছার দিবার 
নিষিত সীমান্ত প্রদেশে বনিয়। অপেক্ষা করিতেছেন। সেই 

ধন কানন মধ্যে, তুমিভলে: মহারাণা উপবিষউ ; চতুর্দিকে 
প্ধ্যায়ক্রমে যথানিয়ষে অন্যান্য রাজপুভগণ উপবিষ্ট । কে 
খেখানে উপবেশন করা উচিত, মহারাপার প্রতি যাছার যাদৃষ্প 
সম্বান প্রদর্শন করা উচিত, অন্ত এতামৃশ ভয়ঙ্কর অবস্থাতেও 

| তাহার বিল্ছুমাত্র' শিখিলতা ৪০ | 

প্রথমেই যছারাণা কহিলেন,_ 

- *শিন রাঁজপুতগণ'! অগ্ঠ ৫ আমরা £ যে জি 

অবন্পত্বন করিতেছি, বল! বাহুল্য; তদপেক্ষা ফ্লেশকর ব্যাপার 

মনুয্যজন্মে আর কিছুই হইতে পারে না, কেশ হউক, কিন্তু 
আমি তোষাদের একটি বিষয় ল্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি? 
আমাদের এই জীবিকা! আমাদের নামে সমধিক গোঁরব ভিন 
অপথশ সংযুক্ত করিবে ন11 ইহা আমাদিগকে একপক্ষে ধেষন 

ফর, পরি যাতনা দিবে ভেমমি অপর পক্ষে, আমাদের অতু- 

'লনীয় আনন্দ উৎপাঁদন করিবে। অতএব জুষবদগণ | ভোষগা 
পণ রাখি যে। আমাদের এই কঠিন গতিজা -সদ় প্ 



রস ববি অর উর অ্পর্্্্ি স্পস্ট সপ সি সি া্ স পস্পরিরা ৬২ সস সা 

যেন চিরদিনের মনত সমান থাকেন আমাদের ভ্বদয়গভ একতা 
ফেন কম্মিন্ কালেও বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রাপ্ত না হয়। সেই 
জন্য আমি এখনও বলিতেছি, ষাহাদের দয় এখনও এই 
দাকণ ঘটনায় নিমিত্ত প্রস্তভ হয় নাই, বাহার] এখনও মিব1- 
«রয় যাক ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক, ভীহাঁরা এখনই আাঁদেয 

নঙ্গ ত্যাগ ককন ঘ! এতদপেক্ষা অন্ত কোন সংঘুক্তি থাকে 

স্তাঙ্থার গ্ীস্তাঘ ফন ।” | 

রি সহআ্বাধিক রাজপুত এক কাঁলে উচ্চম্থরে 

» মা আমরা অরিব সেও ভাল, তথাপি মহারাঁশার 

লগ না।” 

 ষলিরা ঘোর শক করিয়া উঠিল1 কেধল এক ব্যক্তি 
'এ শবে যোগ দিলেন না। তীছার চিত্ত বিষয়াস্তরে বিমি- 

বিউ ছিল সেৰ্যক্তি দাঁকণ চিন্তায় আকুল ছিলেন। ভ্তিনি 
মন্ত্রী ভবাঁনী। রাজপুতগণকু্ চীৎকার শ্ববনি অরণ্যস্থল কম্পিত্ত 

করিয়া) গিরিকন্দরে প্রতিধ্বদিত হইয়া, মকস্থলীর এক সীমা 

ছইতে লীমান্তর পর্য্স্ত প্রধাথিতি হইল | অবিলম্বে সে স্থান 
নিম্তন্ধ হইল । পুঃরায় সহত্র মাঁদব-সমাকীর্ণ বনভূমি জন- 
শুন্য স্থানের ন্যায় “নিশ্চলনূ নির্বিকম্পন্* হইয়া উঠিল। 
সহজ রাজপুভ অবনত মস্তকে বসিয়! আছে, ভাহাদের হেত্র 

দিয়া অগ্মিষং দ্যোতিঃ বাছিরিতেছে, হ্বদয়ে তদধিক গুকতর 

ভড়িৎলহরী ক্রীড়া করিতেছে। সকলেই নির্তবী_-পাধাপ-, 
ুর্তির ন্যায় স্থির, নিশ্চল। সহসা এই শান্তি ভঙ্গ করিয়া. 
স্ত্রী রে য়োকদ্যমাঁন হইয়! মনথারাশার যনে পাত 

ছা এ এব কছিলেন,- | ১০ উনিও | 

লা দ্বাসের এক ্স্তাব আঁছে। আপনার 1 বলে 



 শ্রতাপনিহহ1 

অবহিত হুইয় ভাহা শ্রবধ ককন। দাস এভদিন লে প্রস্তাব করে | 

নাই। ভাহাঁর এ গুকতর দোঁষ ক্ষমা করিতে হইবে? 

যহারাঁণ কহিলেন,-- 

মন্ত্রী তবানি ! তোমার যেরূপ কেন দৌঁষ বর না, ভাঙা: 

অর্কথা আর্জানীয়।* এই বলিয়া মহাঁরাণা মন্ত্রীর হস্ত ধারণ 

করিয়া বসাইলেন। তখন ভবাঁনী কহিলেন, | 

€শুনুন মহারাণী, শুনুন রাজপুতগণ ! এই অতাগা! বিপুল 

পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকাঁরী। জীবনে কখন প্রয়োজন হয় 

নাই), সুতরাং তাহার ব্যয়ও হয় নাই। সেই ধন নম্পত্তি 
বায় করিলে বিংশতি সহত্র মানব দ্বাদশবর্ষ কাল সুখে 

স্বচ্ছন্দে কাঁলাতিপাত করিতে পারে । সে ধনে আমার কোনই ' 

অধিকার নাই প্রজার ধন, জন, জীবন সকলই রাজার । 

রাজ1 প্রয়োজন হইলে ভাঙা অবাঁধে গ্রহণ করিতে পারেন |: 

আমার এই অতুল সম্পত্তি আমি অকাতরে রাজচরণে দেশের, 

হিতার্ধে ভবানীর নাঁম ব্যরণ করিয়া গ্রাদান করিলাম, তাহাতে 
ছাঁমার আর কোন অধিকার রহিল না। চিষ্কোরে আমার 

ভগ্নীবশেষ ভবনের নিঙ্গে ভূগর্ভে সেই ধন সঞ্চিত আছে” 
রাজপুতগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল,. 
“মন্ত্রিবর। আপনারই জীবন সার্ধক| আপনি রাজপুত 

জাতির গৌরব । আপনার এ.কীর্তির তুলনা নাই। যতদ্দিন 

ড্র ত্য খাকিবে ভতদিন আঁপনার রী ধরণীধাম হইতে 
লূ হইবে না ৮. ? 

ঃ লিঃ কর ৮ অনি শাবিলষে- একে একে বালে মুললমানা- 



বিকৃত রর সকল নিন বে | দিই মানব- 

রে আর অধঃপতন টার এক্ষণে পুনরায় সীতি 

সষয়। এ সময়ে আমাদের জয় নিশ্চিত 1 

সেই সহ রাজপুভ পুনরায় কহিল, _ 
“নিশ্চয়! নিশ্চয় ! নিশ্চয় 1” 

যখন রাঁজপুতগণ এবন্রিখ নবোংসাহ-সাগরে নি সেই 
সষয় একজন মুললমাঁন সৈনিক সহসা সেই স্থানে প্রবেশ 
করিল। সকলেরই দৃষ্টি তৎপ্রতি ধাবিত হুইল। মুসলমান 
দৈনি নক প্রবেশান্তর যথাবিছিত সম্মান সহকারে কহিল,_ 

:“বীরগণ ! আমাকে দেখিয়া কোঁন বিকদ্ধ ভাব মনে করি- 
বেন মা। আমি বিকানীরের পূ অধিপতি অধুনা বাদ" 
ঠা -মভাস্থ রাজকবি, পৃ বাহাদুরের দূত মাত্র ।” এই | 

বলিয়া সৈনিক পরিচ্ছদ মধ্য হইতে একখণ্ড পত্র বাঁহির করিয়া 
মন্ত্রীর হস্তে দিল মন্ত্রী তাহা মরারাণাঁর হস্তে প্রদান করিলেন। 

মহার'ণা পত্রোন্বোচন করিয়া! পাঠ করিলেন, 

“রাজন, 

: হিন্দুর ভরসা যত হিন্দু তাহা জানে। 

তথাপি গ্রতাপপিংহ নাহি তাহা মানে ॥ 
প্রতাপ নহিউ বর্দি নকল রাজনে। 
আকবর রেখে দত সমান ওজনে, ॥ 

ৃ নরেশ সকল বা 



চা | শ্ুতাপনিংছ 1. 
রজ্দ 

এর আজ 

ক্রেতা আকবর রাজপুত পণ্যশালে 1] 
উদয়-অপত্য ** ছাড়া কিনেছে সকলে ॥ 
কোন্ রাজপুত বল নরোজার দিন । 
স্বেচ্ছায় গৌরব ষ্ঠ ছইবে বিহীন ॥ 
কিন্তু হায়! কতজন ত্যজেছে সম্মান 1 

ডিতোরের সেই ভাগ্য হবে কি বিধান ॥ 
হারায়েছে ধন জন পতু % বৃপবর | 
গৌরব পরম ধন আছে নিরস্তর ॥ 
নিরাশ পবনে ছায় অনেক রাজনে । 
উড়াইয়। আনিয়াছে এই নিকেতনে ॥ 
স্বচক্ষে দেখিছে তারা স্বীয় অপমান । 

কলঙ্ক হামির বংশে পাঁয় নাই স্থান ॥ 
জিজ্ঞাঁসে জগৎ-বাসী বিস্মিত অস্তরে | 
কোথায় প্রতাপ থাকে জ্রতাপের তরে ॥ 

ক্ষত্রিয়ের তরবাঁর মানব-হৃদয় | 

ঞ্রেই বলে বলীয়ান উদয়-তনয় ॥ 

হ্ধদয়ের তেজ আর তরবার-বলে | 
সগৌোরবে নরবর আনিতেছ চলে ॥ 
অবশ্যই হেন দিন স্বরায় আনিবে 1 
সই দিন আকবর এ দেহ ত্যজিবে ॥ 

ক রাজপুত প্রভাপ-্চরপে 

বে নষিতে » সবে টি মনে ॥ 

পিছ | 



প্রতাঁপমিহহ । টি ৬. 

চা 

ক পাইতে পাঁপদেশে শ পবিত্র মানবে । 

সবিময়ে জাতীয়েরা! তোমাকেই কবে ॥ 
সকলেই তব প্রতি ফৃতৃষ্ণ নয়নে? 
চেয়ে আছে মহারাণা রক্ষাকর্তা। জ্ঞানে ॥ 
জানে তারা তোমা হুতে হুইবে নশ্চিয়। 
পবিত্রতা পুণ্য ভূমে পুনশ্চ উদয় ॥ 

অতাগা পৃথ্বীরাজ। 

পত্র পাঠান্তে তিনি উঠয়া দাড়াইলেন। তার লোচন- 

যুগল রক্তবর্ণ হুইল। মন্ত্রী সাহার এবন্বিধ ভাব দর্শনে সয়ে 
)দিজ্ঞাসিলেন,_ 

“কি ব্যাপার ?” 
প্রতাপসিংহ তখন উচ্চৈঃস্বরে সেই পত্র সর্ধং সমক্ষে পাঠ 

করিলেন। | . 

মুদলমান সৈনিক কছিল,_ 
* “আমার প্রতি কি আজ্ঞা ?” 

মহারাণা কছিলেন,-- | 

“তুমি যাঁইতে পার। পঞ্র লিখিবাঁর প্রয়োজন নাই। 

পৃ্থীরাজ বাহাচুরকে আমার সম্মান জানাইয়া কছিবে, তথ 
বাসনানুষায়ী কার্ধ্যই হইবে 1” | 

দুত সন্মান জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিপ। তংক্গণী এক 
জন ভীল যোব্ধা ঘর্শান্ত কলেবরে হাপাইভে হ্াপাইতে মধারণার 

সমক্ষে উপস্থিত হইল। মহারাণী জিজ [নিলেন 

. ঞভোষার কি সংবাদ?” 
লে প্রণাম করিয়া করযোডে কছিল/_ 



“নক বিপদ! তে জয়মলনিত, রে পু রনাসিংহ 
ও. জবলকরাজ-টুমারী বু দেবী সাহবাদ ৭ খা কর্তৃক দিউয়র 
ঈর্দে অবকন্ধ হইয়াছেন টে ০ 

_.. দেবলবর-রাজ কাদিয়া উঠিলেন। অমরদিংহ অপিযু'ল 
স্তার্পণ করিলেন। প্রতাপদিংহ মন্তকের কেশ উৎপাটন 
করিবার চেষ্টা করিলেন, রাজপুতগণ অনি হস্তে দাড়াইয়া উঠিল। 
তখন প্রতাপ কছিলেন,- 

“যো গণ! ভোমরা সকলেই অবগত আছ, কুমার রভনমিং 
ও কুমারী যমুমা তোমাদের ও তোমাদের পরিবারগণের প্রতিতু 
ছা, পঞ্চজন ভীল যোদ্ধা সন্ত চিতোরেশ্বরীর চরণে শেষ 
পুজা দিতে শিয়াছেন। ছাদের এই বিপদ। এক্ষণে কি. 
কর্তব্য 1”. : টা 
. মোস্ধুগণ সমস্বরে : বলিয়া সউটিল,_ 

“যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ ্ঠঃ 

অনতিবিলম্বে রাঁজপুতগণ বহ্ি-লোলুপ পত্ঙ্গের ন্যায় 
ববন বিরোধে বাত্র! করিলেন। পরিৰারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণার্থ 
সেই কাননে হই শত যোদ্ধা রছিল। তখন পরিণাম চিন্তার 
লময় নয়। উপস্থিত ভাষন! সে সযর মনে স্থান পাঁয় না। 
প্রতাপসিংহ হু সেই ন্বপ্প-সংখক সৈন্য সহ পুনরায় রণ-সমুদ্ধে 
বাপ দিলেন। 

নবম পরিচ্ছদ |. 

তে না বফ্লডা | ২ রি 

বেলা দবিখইর কালে, দিউরর. রা মৃ্ারে. এক. ি রণ 

একো ব্য থয | সাহ্বাজ থা. ও পারার উপবিউ একজন 



"ছু প্রবেশ করিয়া সংবাদ দি, এক ক্ষত্রিয় যুরক ও সুবতী 

গত হইফ্রাছে। ছুড়ুরের আবাদেশ পাইলে, তাঘার বিহিত বিধান 

করা বার।' 

_. সাহা রা কহিলেন, - . ও 
“তাহাদের এই স্থানে লইয়া আইিস। তাহাদের নিকট 

হইতে প্রভাপনিৎহের ন্ষাদ পাওয়া যাইতে পারে» 

সুভ যম্কান সহ প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল এবং অনভি- 
বিলদ্বে প্রহরি-পরিবৃত রতনমিৎহ ও যমুনা দেবীকে সভাঁকুিমে 
উপস্থিত করিল । লজ্জায় যন্কুনার মুখ মান, বর্ণ পা, গতি মন্থর, 

মস্তক অবনত। ক্রোধে রতনের বদন আরক্ত, লোচন প্রদীপ্ত, 
গ্রতি সজোর, বক্ষ উচ্চ, মস্তক উচ্চ। ত্রীড়াবনত মুখী বমুনা 
বীরে ধীরে অবনত মন্তকে প্রকোষ্ট মধ্যে প্রবেশ করিয়া 

এক পার্থ দাড়াইলেন। সাহ্বাঁজ খা ও তাহার সহচরগণ 

কুমারীর নিকপম সৌনদর্ধ্য সন্দর্শনে কিমোহিভ হইয়া গেলেন। 
তাহারা উদ্দেশ্য তুলিয়া? গিয়া সতৃষ্ণ নয়নে কুষারীর বদনের 

প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রতনপিংহ তাহ! দেখিয়া ব্জ-গস্তীর 

বরে কহিলেন।-_ | 
“যবন ! আমাদের কি নিমিত্ত এখানে আনিয়াছ” 

সাঁছবাজ খা! রতনসিংছের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কাপিয়া 

উঠিল এবং ভাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিপেস- হান 
লোচন দিয়! অশমিন্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। সাহ্বাজ ” 

ভাবিল, যে জাতির মধ্যে এতাদৃশ যুবাঁপুরুষের. অসভ্ভাব নাঁফর 

সে জাতি অদষ্য | ধীরে ব্বীরে, কহিলেন... 

: ধবীর | তুখি, ফি স্থখের আশা কর না?” 

 কতনসিংহ কোমলম্বরে কহিলেন,_ 



 শনুয্যের সব আশ! কি পূর্ণ হয়?” । 
: সাহ। তোমায় মুক্তি দিতে আমার অনিচ্ছা নাই। 
রত। ছুর্নপিতির হৃদয়ের প্রশংসা করি। কিন্তু ইহা 

ফেন তীহীর স্মরণ থাকে যে, আমি জীবন থাকিতে অনুগ্রছের 

নিমিত্ত যবনের নিকট গ্রাধীর নছি। | 
লাহ। প্রভাপসিংহ এক্ষণে কোথায় আছেন ? 

রতন । প্রভাপ বনবানী, প্রভাপ রাঁজ্য-ব্রউ 9) তাহার 

ঘুংবাদে যবনের কোনই প্রয়োজন নাই। 

: -সাহ। তুমি জান ন1। প্রতাপ ৪ বাদশাঁহের অধীনতা' 

রঃ করিয়াছে। | 

রত। তুধিও জাল না। মিবাঁরের প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন 

করিকেও প্রভাপসিংহ নামক কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইৰে 

না। 
সাঁহ। ভবেকি প্রতাপনিংহ জীবিত নাই? 

স্ভ। আমি সে সংবাদ জানাইতে প্রস্তুত নছি। 

আবার সাঁহবাজের চক্ষু সেই নিকপম লৌন্দর্য্য-সাগরে 

ভবিয়া গেল। আবার তিনি মুধ্ধী হইলেন। বমুনা লজ্জায় সঙ্কু- 
চিতা হইলেন। রতন আবার প্রচণ্ড ম্বরে কহিলেন, 

“আমাদের প্রতি 'যাা স্থির হয় বল।” 

সাহবজি পুনরায় কছিল, 

ছি যুবক, তোঁধাকে মুক্ধি দিলাম | ্  যথেচ্ছ স্থানে 

স্থান করিতে পার 1৮. 

রক্িগণ .রতনসিৎছের নিকট হইতে চলিয়া! শিয়া. অন্য 

দিকে ্ড়াইল।, রতনসিংছ. দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাঁহবাজ 

পুনরায়. কহিলেন +-- 

চি 



গ্রতাপনিংহ। | ই ৭7. 

“ভুমি এখনও ফাড়াইয়া কেন ?” 

রড | কুমারীর সম্বন্ধে ডোমার যভ স্থির স্থউক।: 
সাহ। সে মতের সহিত তোমার কোনই সম্বন্ধ নাই! 

তুমি আত্ম-ম্বাধীনতা লইয়! প্রস্থান কর। 

রতন। (সহাস্যে) মুসলমান ! হু তাদৃশ আর্থপন্ 
নহে! 

সাঁহ। ভবে কি ভূমি মুক্তি চাঁছনা? 
রতন। সেরূপ মুক্কিত্বণী করি। 4 

সাছ। সুন্দরীর মায় ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে রঃ 

খাঁক, ভোমার স্বাধীনভা-দ্বার মুক্ত, নচেৎ বন্দী হও । 

রত। প্রীস্তত। কত 

সাঁহছ। মুন্বয়ী! ডোমার সম্বন্ধে এভ্রান্ত রা ন”য় জট 

বিডার হইতে পারে না। তোযাকে বন্দী করা আমার অনাধা। 

ও কোল লোচনের মধুর দৃষ্টিতে অসির ধার থাকে না, 

স্বদয় তো তুচ্ছ কথা। তোমাকে বন্দিনী করিতে পাঁরিলাম 

না, ভোমার নিকট বিচারের প্রার্থী। | 
রতননিংহ ক্রোধ-বিকম্পিত স্বরে কহিলেন, 

“থু যবন ! সাবধান!” 

সাঁহ। শুন রক্ষিপ্রণ, এই সুন্দরীকে আমার গুমোদ-প্রকোষ্টে 

লইয়া যাও । আমি অনভিবিলম্বে তথায় যাইতেছি। কপার এই' 

যুবককে এখনই বন্দী কারয়! কারাগারে রাখ। 

কথা শেষ হইতে না হইতেই উম্মত্ত সিংছের ন্যায় চক্ষে 

নিমিষে এক লক্ফে রতনসিংহ সাহবাঁজ খাঁর মন্তকের উপর 

পড়িলেন এবং “এতাদুশ, বল মহকাঁরে তাহার মন্তকে আঘাত, 

ক্বরিলেন যে, নাহবাজ ভ্ঞানহীন ও নিষ্পন্দ হ্যা তুঙলশারী 



২৯৮ ভাপনিংহ।) 

হইলেন । রি । মায় মার শে আসিয়া সিং ংস্্কে' আত্রমণ 

করিল 1 কিন্তু লে সয়ে আহ্যংজেন। জীবন সংশয় দেখিয়া 

ফকলেই তংপ্রাতি নিবিষউমনা হইল; রতনমিংন্ের প্রতি . বৈর 

নি্ধ্যান্তনের নহয় পাঁইল: না। সাহবাজের আহাত সাংঘাতিক 
হয় নাই! কিং কাল পরে তাহার সংজ্ঞা হইল ।. 4 জ্ঞানোদয় 

ক্ইবাযাপ্র ভিনি কহিলেন, -- ;. 

“বধ কর, উদ্ছাকে বধ কর” 
_ ব্ক্ষিবর্ণ শশব্াস্তে রজ্নসিংহেকে ধরিল। 

 সাছবাজ পুনরায় কছিল,_ 
«এ যুবভীকে ধর । উহাকে প্রুযোদ-প্রকোঁন্ে সয়া যাঁও।” 

তৎক্ষণাৎ রক্ষিবর্গ কুমারী বমুনাকে বেউন করিল । কুমার রভন 

কোষে, আপমাঁনে, বিফলচিত্ত ইয়া উঠিলেন।. মু ধীরে 
বীরে চেডনা হারাইয়া ভুমিতলে নিপতিত হইলেন । সাহাবাজ 

খা! কছিল+-. 

_. প্রমশীকে সতত্্ স্থলে লইয়া য়া বা বিধানে সেখ 
শুভর কর।” | 

সেই সহয অশুয়ে ঘোর হি ধ্নি.শুম! গেশ। সাহরাঁজ 

থা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন “ব্যাপার কি?” শব্দ আরও 

. অধিক হইয়া উঠিল ং এক জন শোণিভংক্ত সৈনিক বেগে 
থা আপিয়া সংবাদ দিল, এ 
.. শ্নবাৰ লাছের! সর্বনাশ উপস্থিত বন্থসংখ্যক বাস 

সন আসিয়া ছাউনি আক্রমণ করিয়াছে। আমরা কেহই 
এ মি আর্দশ! পক্ষণে ছরত, আমাদের নর্জাদিক 



গরতীপনিংহ। বি 

 খসুরাদবক্, কোথায়?” 

 শতিনি প্রথমেই বিন হুইয়াছেন।” 
রহিম খা 1 ৃ 

এঅপি, অনি বলিয়া চীৎকার করিতেছেন 1% 

শক্রর চীৎকার-ধ্বনি নিতান্ত নিকটন্থ হইল। সাহ্বাঁজ 
কহিলেন, ্ 

“শক্র সংখ্যায় কত জন?” 

“সংখ্যায় অধিক নহে কিন্তু তাহাদের ধে উৎসাহ ভাঁহাতে 
অসংখ্য সৈন্যও তাহাদের সমকক্ষ হইবে না” 

সাবান কছিলেন,-_- 

1... “আমার অনি ও বর দেও |” 

দৈনিক কছিল,-_ 
“বোধ হয়, এতক্ষণে ভাহাদের জয়ের আর কিছু বাকি নাই ।” 

একজন রক্ষী সাহবাজের অনি ও বর্ম আমিল। ভিনি প্রস্তুত 

ইইয় দ্রভপদে বাহিরে আনিলেন। সৈনিক অগ্রে চিল । কিন্তু 
তাহাদের আর নে মণ্ডপ ছাড়াইয়! অধিক দুর যাইতে হইল না। 

শত্রর জ7-ধানি তাঁনুর নিকটেই গগন ভেদ করি! উঠিল। কুমার 
রতনসিংহ ও বমুনাকে ছাড়িয়া রক্ষিবর্গ তখন সাহবাজের সহায়তা 
ছুঁটিল। রতনগ্সিংহ যমুনার নিকটস্থ হইয়া ভাছার চেতনা বিধান 
করিতে লাগিলেন। ক্রেমে যমুনা চৈতন্য লাভ করিয়া কছিলেন,-- 

“গোল কিসের 1” 

রতন কছিলেন,- - | 

. প্রাজবারার গতি ভগবান অনুকূল হইলেন, বোধ হুয়। মা" | 

দের মছারাণার কণ্ঠস্বর শুনিডেছি | তুমি অপেক্ষা বর, মস 
য়া আনি রা 



২১ প্রভাপনিংহ 
পর পপ চপ লাস আর অর শর রি উহ আর সি তে 

উর ও 

'রতনমিংহ উর্ধাশ্বাসে বাহিরে আজিয় দেখিলেন, মণ্ডপন্বারে 

ঘের যুন্ধ। সাহবাজ খাঁর অধীনস্থ দশসহত্র মেনর মধ্যে. অনু- 

মান চারি ছাঁজার জীবিভ আছে। অনুমান ছয় শত রাজপুত ভাহা- 

দের সহিত ধোর মুদ্ধ করিতেছে। ভ্রেমশই মুদলযান বলক্ষয় হইতে 

লাগিল, এবং ছিন্টুর জয়ধ্বনিতে গগন ক্কাপিয়া উঠিল। তখন 

সাহবাজ ক্ষণেক যুদ্ধ থাযাহয়া কি চিন্তা নিত? । চিন্তিয়া 

পরে একটা ইঙ্গিত করিলেন, ইঙ্জিত করিবামাত্র তাঁহার ভিন শত 

সানদাব্স দৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া তাহার লঙ্গে উ্ধশ্বাসে বিপরীত দিকে 

পলাহঙে লাগিল। রাজপুতগণ মঙ্কাবেগে তাছাদের অন্ুনরণ 

করিল । রতন্নিংছ ও অঅমরলিংহ সেই অন্ুনরণকারীদিগের 

নায়ক হইলেন । প্রতাপ ও মন্ত্রী সেই যবন-মণ্ডুপে রহিলেন । 

প্রতাপ কহিলেন,_- | 

“বোধ হয়, মুদলমানের! নিকটস্থ কোন মুসলমানাধিকৃত 

দর্ঘে ভাশ্রয় গ্রহণ করিবে । অতএব আর দৈন্য নছিলে যুদ্ধ 
চলেনা । ভাঙার কি উপায়?" 

 অন্ত্রী উত্তর করিলেন, 
“সৈন্য স্থির, আছে। আজ্ঞা পাইলে জাঁপাভঙঃ ছুই সহত্র 

সৈন্য যহারাথার পাক! নিগ্গে উপাস্থিত করি |” 

রমন সময় যয়ুনা দেবী ধীরে বীরে নিকটস্থ হই] মহা" 

রাণার চরণে গাম করিলেন । মছারাণা সন্বেছে কুমারীর টে 

করিয়া কি: রর --. 

 এ্ৰং ঘন! ' দৈব নিগ্রহে তোমাকে নিতান্ত কউ পাইতে 

হইয়াছে). কিন্তু ব্রতি আর কোন আশঙ্কা নাই। মিবারের 

এ. ছা আর ক্রিক দিন থাকিবে বলিয়া বোর হয় না। 
মস্তি, তুমি যস্নাকে নির্ধিউ স্থামে শিবিকা ও বাহক সংগ্রহ, 



সি া্নসনাখ-পাসিত 

করিয়া লইয়] ধাও এবং ছুই সহস্র সৈন্য সঙ্থ সতৃর .অমৈত্ত ছুর্গোঁ 

আমাদের সহিত মিলিত হও | আঁমি এক্ষণে চলিলাম 1” 

এই বলিয়া মহারাণা প্রতাপসিংহ অশ্ে কযাঘাত করিলেন। 

| স্পা €)৫-........সস৮ 

দশম পরিচ্ছেদ | 

০98 

আশায় অতৃপ্তি | 

জয়ও পরাজয় সকলই বিধাতার অনুহগ্র বা নিগ্র। সৌভাগ্য 

'সোঁভাঙ্যের অনুঙামী। যে মিবারবাী মানবগণেশর অদৃষট কাশ 

নিয়ত ঘোর জলদজালে আবৃত ছিল, সেই ঘটনা-ঝটিকা তাহা 
আবার পরিক্ষার করিয়া দিল। আবার তথায় ক্রমে ক্রোম সহঅ- 
করধারী ভাম্করদেবের উদয় হইল । একে একে মহারাণ! 
আপনার বিজিত নগর সকলের উদ্ধার সাধন করিতে লাগিলেন। 

ছুক্গর পর দুর্গ, নগরের পর নগর, গ্রামের পর গ্রাম, এইরূপে 

ক্রেমশ? যহারাণ! গ্রতাঁপসিংহ অনভিদীর্ঘকাল মধ্যে দেখিলেন, প্রায় 

সমস্ত মিবার পুনরায় স্থীয় হস্তগত হুইয়াছে। চিতোর, আজমীর 
এবং অগ্ডলগন্ড় ব্যতীভ হ্িবারের সমস্ত অংশ আবার মহ্থারাণ|র 

শাসনাবীনে আসিল আবার মহারাণার জয়ধ্বজা মিবারের দুর্ঠ 

সমস্তের শিরোদেশে উড়িতে লার্গিল। আবার যিবাববানী 

মুসলমানের ছত্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পরমনিন্দৈ পুর্পাঞ্জলি 
দিয়া দেব দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। আরার জনশুনন 

আ্শানভুমিবৎ , মিবারেপ্ নগর সকল মানব-সমাগমে ছাঁসিত, 

লাগিল। জবার উদয়পুর নর, রাঁজ-সিংহাসন বক্ষে ধরিয়া 
- 



সহ  প্রভাপসিংহ | 

আনন্দে ভাদিভে লাগিল। আবার ভ্রমশঃ ধনধাঁন্যে পরিপূর্ন 

হইয়। মিবার সুখময় হইল । প্রভাপজিৎছের ঘোর উদ্যম, অসা- 

ধারণ তেজ, অতুল অধ্যবনায়ের কল এভদিনে ফলিল। এতদিনে: 

তাহার ভাঁগ্য-লত্তিকায় আনন্দ প্রস্থন ফুটিল, বনে ৰনে অনাহারে 

কাঙ্গালের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া তিনি সপরিবারে যে যৎপরোনান্তি 

ক্রেশ ভোগ করিতেছিলেন্; এতকাল, প্র তা সার্ক হইল । 

মিবারবাঁদী জনগণ প্রতাপের ছুল্পজ্ৰ্য আজ্ঞার বশবর্তী হইয়া 
ধন, জন, ঘুঁহ) বাসের মমতা ত্যাগ করত এতদিন ষে অভুভূর্ব্ব 

ক্রেশরাশি বহন করিরাছিল, সময়ের আবর্তনে তথ্থিনিময়ে তাহাদের 

নিমিত্ত বিমল সুখ আদিল । আঁর যিবারের বীর-বরণীয় বীর- 

শধ! ভেমরা' যে স্বদেশের হিভার্ধে, য় ধর্ম রক্ষার্থে, আয় 
গৌরব বর্ধনার্ধে, অকাতরে দেক্ছের শোণিত পাত করিয়াছ, 

রণস্থলে ইচ্ছাপুর্বক জীবন বিসর্জন দিয়াঁছ, তোমাদের ৫সেই সমস্ত" 

দাঁকণ অনুরাঞ্গের ফল এতদিনে ফলিল | এড দিনে এত ক্রেশেঃ 

এত যত্বে মিবাঁর আবার স্বাধীন হইল। 

. ধন্য মন্ত্বি ভবানি! ভোমার গুণ অনন্ত কাল ইভিঘাঁসের 
পবিত্র পৃঠ্ঠা জ্বলভ্ত অক্ষরে লিখিত রছিবে । ভোষার নিলোভ 

ক্বতাঁৰ ও উদারচিত্ততা মিবারের এতাঁদৃশ ভাগ্য-পরিবর্তনের 

গ্রধানতয হেতু । নিবাঁরাসী চিরদিন তোঁষার নাষ সরকৃতজ্ঞ 

হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিবে। পৃথিবীতে ভোমার নাম চিরকাল, 
সমাদৃত হইবে। আর কাছার কথা বাবলিব? কাহার বা নাফ 

করিব? হল্দিঘাঁটের ঘোর যুদ্ধের পর হইতে মিবারের আধুনিক 

স্বাধীনতা পর্ধ্যস্ত ঘুদ্ধ বিগ্রছে যে-সকল বীরগণ প্রভুর প্রাণরক্ষার্থ 
বা দেশের ছুর্দশা অপনোদনার্থ স্বেচ্ছার প্রাণত্যাঁগ করিয়াছেন, 

আনয.কোন জ|ভির ইতিহাস মধ্যে ভাহাদের তুলনা প্ুভুর, নাই ! 



গ্রতাপনিংস 7 বব ত 

ধন্য বীর প্রসবিনি রাজস্থান! ধনা তোমার লে নাুপী় এর 
»ভ্তান ! 

 উদয়সরোবর সপন প্রকাণ্ড বি ছায়ায় সঙ্থারাণাঁ 
গুভাপনিংহ ধীরে ধীরে পাদচারণ করিভেছেন। সরোবর-সলিলে 

বাঁলকবালিকা গ্রীত-প্রফুলিত যনে হাসিতে হাসিতে সাঁতার 

দিতেছে, দুরে সুন্দরীগণ জলের তরঙ্গ তুলিয়া হাস্যের তরঙ্গ 
তুলিতেছেন, এবং নূরে মিবারবাঁদিগণ অুনন্দ উৎফুল্ল বদনে 
আপনাদের ভাগ্যের শেিরব করিতেছে, মহারাণা তংসমস্ত শ্রাবণ 

ও দর্শন করিয়া সুখ-নরনী-নীরে ভাঁদিতেছেন। ভিনি অনতি- 

মৃদু স্বরে কছিলেব,_ ূ 
“আহা! কি শুভ দিনই উদয় হইল। এই সকল আমার 

গন হ স্বেহপুত্তলী, ইছাদের আনন্দ দেখিব, এমত আশা এ 

জীবনে ছিল না। ধন্য ভগবান একলিঙ্গ।” অমনি পশ্চাঁ 

হুইভে এক ব্যক্তি কহিল,-- 
£ধন্য ভগবান একলিঙ্ক ! আমরা তীহারই এসাঁদে মহ্থারাঁণার 

বদনকমলে হাস্য দেখতে পাইভেছি।” আগন্তুক মন্ত্রী ভবানী । 

মহারাণা! কহিলেন, 

“সে কেবল তোমারই গ৭।? 

. এঙারাণার আর কি বাঁদনা এখনও অপুর্ণ আছে?» 
প্রতাঁপনিংহ হাঁসিয়! কহিলেন, _ | রর 

“প্রভাপের বাসনা পুর্ণ হইতে পাঁরে না। আমার বি 
কি শেষ হইতে পাঁরে? চিভোর জয় না হইলে, মিবাঁর জয় হইল 
বলিয়া আমি মনে করি না। শরীরের বেরূপ অবস্থা দেখিতেছি 

ডাহাতে অধিক দিন এ দেছে জীবন খাঁকিবে বলিয়া! মনে হয় না। 

কিন্তু চিত্তোর যে আমা দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে, তাছা জামার বোধ, 



বন্ড খ্রজপসিংহ। 

কাছ 3 কারণ দেখিতেছি, ঘোর ক্রেশে ও বিজাতীয় পরিশ্রমে 

আমার দেহ ক্রমশঃ অপটু হইয়া উঠিক়াছে। সুতরাং চিতোর- 

লাভের আঁশা আমাকে এক প্রকার ত্যাগ করিতে হইল। 

িবারকে আমি সম্পুর্ণ স্বাধীন করিয়া রাখিয়া গেলাম না, এই 

জামার বড় ছুঃখ। কিস্তৃকিররি? সেযাঁছা হউক, এক্ষানে আর 

এক বাসনা নিতান্ত প্রবল। প্রিয়তম অমর ও রতনের বিবাহ- 

উংসব মৃত্যুর পুর্বে ঘ:ট ইছা নিভ্ান্ত বাঞ্চনীয় |” 
মন্ত্রী কিয়ংকাঁল নীরবে থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস কছিলেন,--* 

“এ দাস অচিরে মহ্থারাণাঁর বাঁপনা সফল করিবে ৮” 

একাদশ পারচ্ছেদ | 

হুতাঁশ প্রেমিক । 

আগ্রা নগরের প্রাসাদযুল বিধোঁত করিয়া কুল্ কুল শবে 

যস্ুনা শ্যাম দেহ দুলাইতে ঢুলাইভে আপন মনে চলিয়া যাইতেছে। 

অসংখ্য তরণী দ্রব্যভারে উদর পূর্ণ করিয়া অবশিত গুর্বিনীয় 

ম্যায় যেন অনিচ্ছায় ভাসিয়া যাইতেছে। প্রাসাঁদের একতম 

প্রকোষ্টে ঢুইটী যুবতী বসিয়া কখোপ্কথন করিতেছেন | যুবতী- 
দয়ের কেহই পাঠকের অপরিচিত নেন । এক সুন্দরী জগদ্বিখ্যাত 

মেখের উন্মিমা অপর] সাহারজাদি বন্ব| 
;.. ন্ু বলিলেন, 

টি 'ভোমার বুঝি ফুল ফুটে নাই 1” 

র্ নি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, : 
5 পদিদি, কুল ফুটিয়া কাঁজ নাই। তোমার এখনই যে ডট 



শ্রুতাপপিৎ্হছ। হর 

রশ তি পলিপ পাস পাতি 

চিন্তা দিতে পাইতভেছি, না জানি বিবাঁছ হইলে জারও কহ 

বাড়িবে। আমার বিরাছে কাজ নাঁই। 

মেছেয় উন্থিসা কিছু বিমর্ধ ভাবে বলিলেন, _- | 
আমার যে চিন্তা সাহারজাদি ! ভাঙার যথেউ কারণ আছে। 

আমার ন্যায় সংশয়-দোলারিত ঘটনা কাহার ঘটে ভাই? ভোঁযায় 

কি বলিব ভশ্মি ! ভাবিয়! দেখ, আমার কি অবস্থা । একদিকে 

রূপ, ধন, গোঁবব, পদ প্রভৃতি যাহ কিছু প্রার্থীর সমস্ত আর এক 

দিকে তদপেক্ষা বহুগুণে হীনতা, দারিদ্র প্রভৃতি । একদিকে 

সুরা, মোহ, ইন্ড্রিয়-তৃষ্ণ!, ভ্রান্তি আর একদিকে প্রেম, সবে) 
বিদ্যা, অনুরাগ প্রভৃতি| ৰল দেখি ভাই, এ ছুইয়ের মধ্য 
হইতে নির্বাচন করা কি কঠিন! ভগ্মি! আমার হবদ:য় যে কউ 
তাহা তোমায় কি জানাইব | যে লোভ আঁমি নম্বরণ কাঁরতেছি, 

ম্বানব-ৃদয় ধরিয়। কেহ তাহা পায়ে না।” 

বন্ন, কহিলেনঃ- 

“দিদি! তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। ভোমার 

চিত্তের উপর সাঁহারজাঁদ] মেলিমের কি কোনই আধিপত্য নাই? 

মেছছের উন্নিনা নীরব। অনেকক্ষণ পরে কছিলেন)-- 

“আঘিপত্য নাই কে বলিবে? সাহারজাদ। এ ছাদয়ের মধ্যে 

অগ্সি জ্বালাইয়াছেন। দে অখ্খি আমাকে পুঢাইবে--এক দিন 

নয়-_ছুই দিন নয়-_চিরকাল পুঢ়াইবে। কিন্তু দিদি! আমি, 
সে দাহ নীরবে সহ্া করিব__নীরবে. সেজ্বালী ভোগ করিব) 

তথাপি যে জলে ভুবিলে সে অস্টি নির্ববাপিত হয় তাঁহাত ডুবিব 

না। লে অগ্নি নিবিবে না কিন্তু আর কেহ তাছা.জানিতেও 

 প্রাইবে না। করারের, শীতল ঘৃত্তিকাঁয় তাছার শান্তি হইবে।” 

২. মেহের উদ্থিস! কমালে বদন আাতৃত কঠিলেন। বন্ধুর নেত্র দি! 



২১৬ গ্রতাপসিংহ। 
* উপাসনা 

সানী পর পা ২৮ পাম্প পাস সা লে আপা জল 

ভব থড়িল। তিনিও আবমত মন্তকে বগিয়া রছিলেন | উভয়ে 

পুতলীবৎ নীরব। এএন সময় এক জন পরিচারিক৷ আঁলিয় 
সলশ্মানে জ্ঞাপন করিল, | 

“সাহারজাদি ! বাদশাহ আপনাকে স্মরণ করিতেছেন 1” 
বম কহিলেন, 

“দি ! কি.ৎকাল আপক্ষা কর, আমি পিতার সি সাক্ষাৎ 

করিয়া আমি ।” 

মেস বলিলেন,--“বাওড |” | 

পরিচারিকা সঙ্গে বন, প্রস্থান করিলেন। মেহের উন্নিসা 
অন্যমদন্ক ভাবে লেই সম্ুখস্থ পুষ্প গুচ্ছ হইতে একটী গোলাপ 

লইয়া ক্রীড়া করিতে লাখিলেন। | 

নিঃশব্দে পশ্চাতের উতন্ুক্ত দ্বার দিয়া গ্রকব্যক্তি আলিয়া 

সুন্দরীর পশ্চাতে দাঁড়াইলেন এবং অতি মৃদু মধুর ত্বারে কছিলেন)4 
“মেছের উন্মিদা | জগভে কি বিচার নাই? 

ঘেছের উন্বিদা চমকিত হুইয়! উঠি.লন। বদন ফিরাইয়! 
দেখিলেন, গ্রশ্নকারী সাহারজাদ। সেলিম। তিনি সম্মান লহকারে 

ফিরিলেন এবং লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। 

সেলিষ পুনরায় কছিলেন,-- 

, শম্ু্দরি ! আর কতকাল এ আশা পুিয় রাখিব? মেছের 

)উদ্নিনার বদন লঙ্জা, চিন্তা, হতাশ, ক্লেশ গ্রভৃতিতে বিমিশ্রিত 
হইয়া এক মনোঁছর ভাব.ধারণ' করিল। ভিমি নীরবে রহি- 

লেন। সাহারজাদার গুশ্সের কি উত্তর দিবেন তাহা! বুঝিয়া 
উঠিতে পারলেন না । সেলিষ পুনরাঁয় কছিলেন,- 
. পভুমি যেনকি ভাঁবিতেছ, বোধ হুইভেছে। যাঁই ভাব 

মেস! তোমার প্রতি আমার ভ্বদয়ের বে-অনুরাগ তাহা মিভান্ত 



প্রভাপসিংহ1 
স্থখ 

সব্ধমুল। কোন রূপেই ডাহা উচ্ছেদ করিবার সম্ভাবনা নাই 
আমি ভোথাকে বিস্মৃভ হবার নিষিত বহুবিধ উপাম্ন অবলঙ্বন 
করিয়াছিলাম কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্ধ্য হুই মাই। তোমাকে 
বিস্বৃত ওয় দাধ্যাতীত | এ জীবমৈ আমি ভোমান্স ভুলিতে 

পারিৰ না। প্রমোঁদকাননৈ ধা লম্মরক্ষেত্রে, আঁত্মীয়মধ্যে যা 
শক্রদঘক্ধে কুত্রাপি আষি ভিলেকের মিমিত্বও তোমায় ভূলিতে 
পারি নাই । তু যেহের ভান্নসা। আমি জার এ লুন্ধ আশ্বাস 
থছন ফরিএ থাকিতে পাঁরিনা। ভোমাঁয় দিনতি করি, তুমি 

আমার অদ্য মনের কথা ঘল।” 

মেহের উন্নিনার মেত্রে দুই বিচ্ছু জলি আমিল। তিনি মন্তক 

'বিনত করিয়! রছিলেদ সুতরাং তাহার নেত্রজল" সাঁহারজাদা 
দেখিতে পাইলেন না । শোক-সংক্ুন্ধ বিজড়িত স্বরে হন্দরী 
কহিলেন, - 

“আপনার সহি বিবাহ বোধ করি, বিগাতার খন নয়। 

আমি এফাণে বিদার হই ।” : 

“যাও, ভোমাকে আর আমার কিছু বলিবার নাই। আর 

আঁমার কিছু জানিবারও নাই] তুমি যাও, সুখে খাঁক, ঈশ্বর 

ভোথায় সুখে রাখুন। আর একটী কথা বলি, গনিয়া বাও। 
মা--মআয় কিছু বলিব না। জামার: 'স্বদয়ের বাতা তোমা 

জানাঁইয়া আর কি ফল ।” ্ 

. সাহারজাদার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে গাদিল ও 
উন্নিনা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তীহার লোন দিয়া 
ক্সদর্গল জল ঝরিভে লাশিল। ভিনি হাসিন হইয়া 

দি কহিলেন, 
“ছায় একথা আমি এত নিন কেন দানি নাই” 



: লেলগ্ষি চক্ষে কমাল দিয়! আনেক স্ম্শ রোদন করিলেন সেই 
লদয়ে .সেই. প্রকোঞ্জে বাদশাহ আঁকবর জালিয়া তার সশ্মুথে 
দাড়াইলেন.। সেলিম নেত্র হইতে কমাঁল অস্তরিভ করিয়া 

দেখিলেন। কই €মছের উন্নিসা সে প্রকোক্ঠে নাই তো।। দেখিলেন, 
ঘেছের উদ্মিসার স্থানে বাদশাহ দীড়াইয়া1 ভিনি ললম্মা 
অভিবাদন করিয়া দুরে দাড়াইলেন। বাদশাহ কহিলেন,-. 
. +রিলিম ! খঅনেকদিস বধি ভোমায় একটী কথা বলিব 
যনে আঁছে, কিন্তু বলিয়া উঠিতে পারি নাই । তৃতীয় ব্যক্তিন্ন 
দ্বারায় তাহা! ভোমাঁকে জানাইয়াছি | অন্য তাহা! তোমায় স্ময়ং 

বলিব, স্থির করিয়াছি । বোধ হয়, অদ্য ঘটনার্জ্রেষে বলিবার মত 

সময়ও উপস্থিত হইয়াছে । মেহের উত্জিস। দামী এক ফ্ুমারীকে . 
বিবাহ করিতে ভূমি যার পর নাই অভিলাঁষী হুইয়াছ। সে কন্যা 
পরম! ছুন্দরী ডাহা আমিজানি। কিন্তু তাহার সহিত ভোযার 
বিবাহ হইতে পারে না--হইবেও না। অপর এক ব্যক্তির সহিত 
ভাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। নে লব্বন্ধ ভাঙার পিতার সম্ষতিক্রুঘে 
ধার্ধয হ্ইয়ান্ছে। লোকতঃ এবং ধর্থত? সে কন্যাঁর বিবাহ হইয়াছে । 
অন্য পাঞ্জের সহিত কোনক্রমেই ভাঙার বিবাহ ছুছবে না । 

যদি তাহার নব্বন্ধে ভোঘার কোন ছুর্দমনীয়. অন্ভুরাগ থাকে 

| তাহা সন্বরণ কর» সি এ রং টি এবং আজ্ঞা । এ আজ্ঞা 

্ াফশাহ সী ডা কহিলেন, “রানা সংক্া স্বাদ 
ক্ছি জান কি?” 

শন নুতন লত্বাদ কি), রনপুতবে জা দের জয় রানে ফি?" 



প্রভাগসিংহ £. ই 
স্পন্সর ইচাাহচ্ানির ঠেলে 

“না-তুমি যে রাজপুত যুদ্ধ ভুল না| হুল্দিঘাট যুদ্ধরে পর 

হুইতে রাজপুত জাতির প্রতি তোমার নিতান্ত ৪ দেখি- 
তেছি।” : 

“ৰীরত্ত্বে ভাঁাদের, সমকক্ষ জগতে আর নাই বলিয়া! বোধ 

হয়। সেযুদ্ধে আপনি উপস্থিভ থাকিলে বীরত্বে বিমোহিত, 

হইয়া! তাহাদিগকে চির স্বাধীনতার সনন্দ দিয় আদিতেন |. 

' “দংগ্রাতি গ্রভাগনিংহ মিবার যার বিশেষ বীরত্ব দেখাই- 

যাছে।” | 

রি কাল তাহাদের বিকদ্ধে সৈন্য যাইবে কি ” 

“না--তাঙাদের বিকদ্ধে সম্প্রতি কোল চেষ্টাই হইতেছে 

না। সম্প্রতি দক্ষিণাত্যে সৈন্য না পাঠাইলে নয় আমি সেই 
কথাই ভোমাকে বলিতেছিলাম | তথায় যত গোল উপস্থিত? তুমি 

তথায় যাইতে প্রন্তত আছ কি?” নে 
“এ দাস যত প্রস্তুত 1 ্ 

গউন্তষ আইস, কাচা মঞিত তাহার ০৪ করা 

যাঁউক |” | 

স্থকোঁগলী আকবর ও হতাশ দেলিম সে ষ্ঠ তে 

প্রস্থান করিলেন । 



৬১ প্রজাপনিংহ 1” 
সপ্ন শি নিপ্পামপা্পাস্পা্পা পানা পাসিপাাসপা পা্পিসপিসপিস্পিসিপিসপ শপসপিনপিসপিসপশ াসপাপ স্পা পাপ পানা পাপী 

| আন্তিমে। | 

ঘোর পরিশ্রীমে, যুৎপরোনাত্তি যানবিক উদ্বেগে, নিরন্তর 

অনিয়মে বীরবর প্র্তাপসিংহের শরীর ভগ হইয়াছিল । ধীরে ধীরে, 
ব্যাধি আনিয়া সেই স্থগঠিত কমনীয়, কান্তিকে গ্রাস করিল । 

দ্াকণ দুর্বলতা আলিয়া ক্রমে বীরেন্দ্র :-কশরীকে শয্যাশারী করিল ॥. 

ক্রেষে এমন অবস্থ হইয়া উঠিল যে, চিকি২দকের। তাহার জীবনের 

আর্শা ভরস1 ত্যাগ করিলেন। | 

 বীরবর প্প্রহীপসিৎহ শয্যার শয়ান। তীহার হনুন্দক 

মিবাক্ের্ড প্রধান যোদ্ধবর্গ আলীন, মকলেই অবনত মন্তক। 
ঘকলেই অ্রিয়মাঁথ। ও? কি ভয়ানক! অদ্য মিবার ত্র হইবে, 
অদ্য মিবারবালী শিরঃশুন্য হইব। অদ্য রাজপুভ জাতি সহায়শুন্ 
ছইবে। অন্য দে িহিতি জীবন: দেহাশ্রয় ত)ঁগ করিবে ! 

দ্যকাঁর দিন কি ভয়ন্বর ! | 

-ধ্ুভাপন্বিংহ ধীরে ধীরে মন্ত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া! কছ্িতলেম। -- 

“ভবানি, আযহার বাঁলনা পূর্ণ করিতে পাঁরিলে না 1 

“মহারাণ1। ষষয় কই! । দ্বান যহারাণার বাসনা এখনঞ 
এ সন্তুব পুরণ করিবে 1” | 

রঃ $:5 সা সিংহাযন প্রতাপ সিংহের কাবাডি পাভিজ, 
): তি বিলম্বে কুমার অয়রসিংহ ও রতমনিহছ এবং 

কুণারী উর্্িলা ও বসুন! সেই স্থলে নুতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া 
শ্রাবেশ করিলেন? 'ভীহার আলিয়া ভক্তিভাবে মহারাণার 
রত প্রণাঁঘ করিলেন ও পদগ%ুলি ত্তকে লই-লন। প্রভাপদি-ছ 



প্রতাপদিংহ.? ব্ব্ব 

ই অমরসিৎহও কুমারী উর্্মিলার হস্ত ধারণ করিয়া চি সস 

২ন, নমৃদ্ধিসহ তোমাদের বিবাহ দিয়া স্বদয় তৃপ্ত করিৰ, বড় 
রাদনা ছিল। বিধাতা নে দাধ মিটাইন্তে দিলেন নাঁ। আমি 
অদ্য এইরূপে মিবারবানীট প্রীধানগণের সমক্ষে ভোমষাদিগকে পবিক্র 
বিবাহবন্ধনে বন্ধ করিলাম । আশীর্বাদ করি, তোমরা রাজধর্ষ্ 
খালন করিয়া অক্ষয় সুখে চিরজীবন. অতিবাহিত কর ৮ 

মন্ত্রী ভাহাদের উভয়কে লইয়া সম্ুস্থ সিংহাসনে বলাইলেন। 
মহারাণ পুনরায় রভনসিৎহ ও যমুনার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, _. 
 পুক্রাধিক প্রিয়তম সন্বং ! স্বীয় জয়মললিংছের নাম আমার 

হুদয়ে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিক আছে । তোমার সুখ দেখিয়া ছক 
মনে বাসনা ছিল। অদ্য দেবলবর-রাজ-তনয়া যমুনার ন€ত ভে মার 

বিবাঁছ হইল এবহ গর্গপডা দুর্গাধীন প্রদেশ তোমার হইল (্প্রাখনা' 
করি, তুমি ভার্ধ্যাস্থ অমরের সঙ চির- ৪ পরম হে 
ক।লযাপন কর।” | র্ 

মন্ত্রী তাহাদের হস্ত ধারণ করিয়া! অপর টির বসাঁইলেন 
বিবারের নাকার! বাদিত হুইল। অমরসিংছ্ছের মন্তকে শ্রেতছত্রে- 
উশ্বিত হইল) ব্রমুখে লোহিভ কেভন উজ্ভডীন হইল । প্রধানগণ 
জয়ধ্বনি করিয়া অযরলিৎ্হছকে সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু 
উৎসব শিরানন্দ। অমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। প্রতাপ- 
লিংহ্ছের শরীরের অবস্থা আরও মন্দ । তিনি ধীরে বীরে আবাদ 
বলিলেন, « ৃ 

 এপুক্র! কাদিতেহ কেন? জগডে কাহার জীবন, নিথর 
হয়| জন্ম ওযৃত্যু বিধাতার অবশ্যৃত্ত(বী নিয়য। রোরন সন্থরণ 
কর! আমার আরস্সাধিক বিল্ব নাই। এই অপ্প সময়ের ধ্যে 
আমি যে ছুই একটা কঞ্'৷ বলি, তাছা যনোবোগ দিয়া শুদ 1” অন্ধ. 



সাহা দানি ফিঘায়ের রাজছত্রের বিযোহী হইব দা রপ, ভার, শর বীর হতে প্রতাপদিংহেরন্জীবন, প্রদীপ দি? ? 
| ফলা বাহার রাবীর অতুলনীয়, দেশানুরাগ অপরিমেয। অধ্যাব. . 
কর, মধিকভা অপরিসীগ। ডেজ অমান্ধৃষী, শাহম ও এ খাসী নেই রম পৃপযারা প্রভাগসিংছের প্রাণ ছন্য মণ? 
দম সমু বিলীন হইয়া (মল| কঠোর কাল অকালে মেঃ 
প্রকাণ্ড মহীকছ পার্ডিত করি] দিল--গ্রভাপ-দিবাকর খদিয়া 
পড়িল ঘোর বিষদান্ধকাযে বন্ুধা সমাঙছন্ত হইয়া গোল। ৃ ,প্রজাপ 'বিগতজীন হইলেন বটে, কিন্তু হায় সে গত সবাই বিলোপ করে কাথা দায়? কালের ক্ষমতা তাহাতে হী এ খুতে ব্ষঘ। যতদিন চন্য) থাকিবে, বিন ধরণী, এঘো্ের নিবাঠভু ম থাকিবে, বতদদিন মানব ঘায়হীন পণুবং নাঁ হবে, ওতদিন পুণামীল, সাধু প্রভাপসিংছের পুণাময় নাঘ সর্ব 
সমান ও সম“ হইতে থাকিবে।-. ৃ 

এট 8 & ৬৮৮ 

ইতি গরসথ সমাপ্ত । 

(১৫) সে চির া 
১৬ ১০৮৬ টি, শি 

32 ্ রা সে 




